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1. Úvod 
Konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva si vyžaduje, aby boli občania a obzvlášť mladí ľudia 

inovatívni, kreatívni, flexibilní a odhodlaní čeliť výzvam v dynamickom a nestabilnom hospodárstve. 

Globalizácia zvýšila tlak na ekonomiky, aby medzi sebou súťažili a neustále inovovali. Dynamická 

základňa pozostávajúca z kreatívnych a inovatívnych podnikateľov je nevyhnutná na to, aby boli 

schopní splniť výzvu globalizácie, ako aj získať výhody a príležitosti z nej vyplývajúce. Podnikatelia 

vytvárajú zamestnanosť a prosperitu a tým zohrávajú dôležitú úlohu v ekonomickom a sociálnom 

blahobyte európskych občanov (Európska komisia, 2015). Rozvoj schopnosti európskych občanov a 

organizácií podnikať je jedným z kľúčových cieľov politiky EÚ a jej členských štátov.  

Podnikateľské zmýšľanie a zručnosti nepatria medzi vrodené osobnostné charakteristiky. Môžu sa 

rozvíjať prostredníctvom učenia sa a možno ich dosiahnuť v rámci vzdelávacieho systému. Európska 

únia si stanovila za strategický cieľ zvýšiť kreativitu a inovácie, vrátane podnikania na všetkých 

úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy (Rada Európskej únie, 2009).  

Iniciatíva a podnikateľský duch identifikované v Tunningovej správe (2009) sa považujú za prierezové 

systémové zručnosti, ktoré zlepšujú zamestnateľnosť na trhu práce; predstavujú zručnosti vysoko  

oceňované aj v platenom zamestnaní. Cieľom projektu EnterMode je stimulovať podnikanie a 

podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov podnikov a rozvíjať podnikateľské 

myslenie a súvisiace zručnosti študentov vysokých škôl. Spoločným úsilím sa štrnásť inštitúcií z ôsmich 

krajín EÚ pokúša tento cieľ dosiahnuť1. 

“Model odborných stáží pre podporu podnikateľského myslenia a zručností” je jedným z výstupov 

projektu EnterMode a je založený na štúdii “Podnikateľské vzdelávanie na vysokých školách v 

partnerských krajinách, podnikateľské zručnosti, ktoré sú potrebné pre študentov vysokých škôl, rámec 

pre odborné stáže”. Štúdia je výsledkom výskumu, ktorý bol zacielený na tri hlavné skupiny (študenti, 

vysoké školy a podniky) a bol realizovaný v piatich krajinách EÚ (Grécko, Maďarsko, Nemecko, 

Slovensko a Taliansko). Cieľom výskumu bolo porozumieť úlohe odborných stáží vo vzdelávaní v oblasti 

podnikania a navrhnúť odporúčania na ich optimalizovanie tak, aby študenti nezískavali len odborné 

znalosti, ale aj podnikateľské zručnosti2.   

“Model odborných stáží pre podporu podnikateľského myslenia a zručností” je integrovaný Model 

získavania podnikateľských zručností, ktorý zahŕňa rôzne úrovne štúdia, pozostávajúci z:  

• učenia založeného na výzvach prostredníctvom odborných stáží v podnikoch; 

• praktického nadobúdanie podnikateľských zručností prostredníctvom simulácie reality; 

• mikro-učenia sa za pomoci sociálnych médií;  

• distribuovaného sociálneho učenia sa v rámci Spoločenstiev praxe; 

• učenia sa v rámci organizácie s použitím analytiky učenia;  

• experimentálneho vzdelávania medzi vysokými školami a podnikmi.  

 

1Viac informácií je dostupných na http://entermode.eu/ 
2Štúdia je dostupná na http://entermode.eu/outputs/. 

http://entermode.eu/
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Model odbornej stáže pre nadobúdanie podnikateľských zručností študentov vysokých škôl sa 

zameriava na hlavné oblasti kompetencií v podnikaní prostredníctvom EntreComp, rámca pre 

podnikateľské kompetencie (2016), ktorý bol vybraný ako kľúčový referenčný dokument v rámci 

prípravnej štúdie3.   

Model pozostáva z jedenástich vzájomne prepojených kapitol. Hneď po úvode sa čitateľom predstaví 

všeobecný prehľad Modelu (kapitola 2), ktorý poskytuje obsiahly náhľad do Modelu ako novej schémy 

organizácie odborných stáží. Podrobnejší popis Modelu odborných stáží sa nachádza v kapitole 3, čo 

umožňuje čitateľom predstaviť si hlavné zložky Modelu a ich vzájomný vzťah. Kapitola 4 popisuje úlohy 

každého aktéra. Kapitoly 5 a 6 sú venované učeniu založenému na výzve a inkubácii. Kapitola 7 ilustruje 

Rámec kompetencií v oblasti podnikania a je zameraná na hlbšie porozumenie hlavných kompetencií 

podnikania. Kapitola 8 sa zaoberá výsledkami vzdelávania. Kapitoly 9, 10 a 11 sú zamerané na 

gamifikáciu, analytiku učenia a spoločenstvá praxe. Praktické kroky pre zavedenie a udržanie Modelu 

sú časťou kapitoly 12. Na konci sa nachádza slovník, ktorý obsahuje vysvetlenie pojmov týkajúcich sa 

obsahu Modelu odbornej stáže. Kvôli pandémii COVID-19 sa museli odborné stáže presunúť 

z osobného do online priestoru. Do Modelu EnterMode tak bola pridaná príloha popisujúca prvky 

Modelu, ktoré by mali byť upravené pre odborné stáže organizované virtuálne.  

Model ponúka teoretický základ pre rozvoj podnikateľských zručností študentov počas ich odbornej 

stáže. Popisuje teóriu ku každému prvku, ktorý sa dá aplikovať. Model by sa mal čítať v spojení s 

Príručkou mentorov4, ktorá ponúka praktické návody a nástroje na to, ako aplikovať Model v kontexte 

vlastnej organizácie. V príručke pre mentorov môžete tiež nájsť prípadové štúdie, ktoré sú výsledkom 

pilotnej fázy Modelu odborných stáží.  

Veríme, že Model je natoľko univerzálny, že môže byť aplikovaný v rôznych vzdelávacích prostrediach 

a krajinách Európy. Rozmanitý profil partnerských krajín umožňuje pokryť rôzne potreby a odvetvia a 

súčasne ponúka Model, ktorý sa hodí pre všetky typy organizácií. Keďže cieľom je zabezpečiť široký 

transfer Modelu, obsahuje tiež návody na to, ako ho upraviť pre rôzne prostredia.  

Na to, aby si organizácia vytvorila svoj vlastný Model odbornej stáže, ktorý môže propagovať a 

realizovať na získanie podnikateľských zručností, je potrebné:  

• prijať spoločný referenčný rámec pre podnikateľské myslenie a zručnosti, začleniť program 

odborných stáží do osnov a prijať metódy jeho hodnotenia;  

• pružne rozvíjať program odborných stáží tak, aby zodpovedal záujmom a potrebám 

študentov; 

• zahrnúť mentorov z podnikov a vytvárať v nich priateľské inkubačné prostredie pre 

študentov; 

• brať do úvahy riziká: dynamické prostredie v podnikoch, nedostatočná angažovanosť 

partnerov, málo užívateľsky prístupný administratívny systém, priradenie študentov k 

rutinným úlohám, nemožnosť aplikovať v rôznych odvetviach, nedostatok záujmu a 

motivácie atď.   

 

3Dostupné na http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 
4Príručka mentorov je dostupná na:  http://entermode.eu/outputs/. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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• zvážiť riziká: dynamické prostredie podnikov, nedostatočné zapojenie partnerov, 

nepriateľský administratívny systém, prideľovanie študentom bežné úlohy, nemožnosť 

aplikácie do rôznych sektorov, nedostatok záujmu a motivácie atď. 

• reagovať na výzvy: vytvorenie priateľského inkubačného študijného ekosystému v 

podniku, prijatie inovatívnych výukových metód, ponuka podpornej ´premosťovacej´ 

štruktúry medzi univerzitami a podnikmi.  

“Model odborných stáží pre podporu podnikateľského myslenia a zručností pre študentov vysokých 

škôl“ je doplnený Príručkou mentora pre implementáciu Modelu odbornej stáže EnterMode. Cieľom 

Príručky mentorov je predstaviť podnikateľské vzdelávanie a vyškoliť mentorov z vysokých škôl a z 

podnikov tak, aby boli schopní navrhovať, implementovať a hodnotiť odborné stáže študentov. 

Tím autorov verí, že “Model odborných stáží pre nadobúdanie  podnikateľských zručností“ poskytuje 

užitočné vedomosti a poradenstvo pre ďalší rozvoj podnikateľských zručností a myslenia pre študentov 

a zamestnancov vysokých škôl, ale takisto aj podnikom a iným organizáciám a jednotlivcom, ktorí majú 

o tieto témy záujem. Okrem toho sa uvedený Model dá použiť ako referenčný bod pri všetkých formách 

odborných stáží zameraných na rozvoj podnikateľských zručností študentov. 
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2. Model odborných stáží – zdôvodnenie 

a všeobecný prehľad 
Podnikateľské myslenie a zručnosti sú pre absolventov európskych vysokých škôl veľmi dôležité, keďže 

sú kľúčovými faktormi rozvoja európskej ekonomiky znalostí, podporujú inovácie a posilňujú vývoj 

ekonomiky. Preto potrebujú študenti disponovať nielen špecifickými znalosťami a zručnosťami v danej 

oblasti štúdia, ale zároveň aj kreativitou, inováciami a podnikateľskými zručnosťami.  

Odborná stáž na vysokej škole spočíva v tom, že sa študent umiestni do pracovného prostredia v 

podniku. Ide najmä o zameranie sa na získanie profesionálnej skúsenosti v špecifickej oblasti štúdia a 

sociálne podnikateľské zručnosti. Predstavuje pre študentov šancu začleniť skúsenosti získané počas 

práce v podniku do vedomostí, ktorých sa im dostáva na vysokej škole, a to tak, že sú pod dohľadom v 

plánovanom reálnom profesionálnom pracovnom prostredí (Renganathan, Abdul Karim a Chong, 

2012). Ale odborné stáže nie sú len o tom. Podľa Callowaya a Becksteada (1995) skúsenosť odbornej 

stáže vystavuje študentov praktickým zručnostiam, zlepšuje ich sociálne vzťahy, motivuje budúce 

vzdelávanie a podporuje ich sociálnu osobnosť. Zároveň sa preukázala byť užitočnou pri hľadaní si 

plného úväzku po ukončení štúdia (Fuller a Schoenberger, 1991). Ďalej podľa Matthewsa a 

Zimmermana (1999) pomáhajú odborné stáže študentom zlepšovať ich schopnosti, riešiť problémy, 

kriticky myslieť, aplikovať teoretické poznatky, a tým im zároveň pomáhajú prepájať abstraktné 

koncepty a dávať ich do súvislostí.  

Výskumníci tvrdia, že na to, aby bola odborná stáž úspešná a mala na študentov želaný efekt, je 

nevyhnutné, aby bola starostlivo navrhnutá a naprogramovaná. Podľa Narayanana a Olka (2010) sú 

dva najdôležitejšie faktory potrebné pre úspech odbornej stáže mentorovanie a spokojnosť študentov. 

Tieto by sa mali zvážiť vo fáze plánovania. Mať mentora sa preukázalo ako kľúčové, aj keď bol vzťah 

medzi mentorom a študentom obmedzený len na krátke časové úseky. Čo sa spokojnosti týka, 

výskumom bolo zistené, že študenti za podstatné považujú zručnosti a rozmanitosť úloh, autonómiu, 

prácu samotnú a podobne (Rothman, 2003).  

Starostlivý návrh nie je jediným faktorom úspechu odbornej stáže. Odborné stáže zahŕňajú troch 

účastníkov: vysielajúcu organizáciu, prijímajúcu organizáciu a študenta. Títo účastníci majú rôzne ciele 

a tým pádom sledujú rôzne záujmy. Odborné stáže na vysokej škole sú často nedostatočne 

koordinované, čo sa týka špecifických cieľov, aktivít a očakávaných výsledkov stáže. Dohoda ohľadne 

týchto cieľov môže viesť k pozitívnym výsledkom na každej strane.   

Navrhovaný Model odbornej stáže EnterMode má preto za cieľ skombinovať všetky vyššie spomenuté 

prvky, aby sa tak podporilo nadobúdanie podnikateľských zručností a kompetencií študentov vysokých 

škôl počas ich odbornej stáže. Využíva na to prístup založený na výzvach s prvkami gamifikácie.  

Model odborných stáží EnterMode je založený na nasledujúcich pilieroch:  

1. Výučba založená na výzvach, ktorá spočíva v konštruktivistickej pedagogike a bohatých 

učebných nástrojoch, ktoré umožňujú predvídanie a autentickú skúsenosť s podnikateľskými 

rolami a úlohami ako aj rozvoj stratégií, ako riešiť problémy v reálnom svete plnom 

podnikateľských výziev. 
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2. Výsledky vzdelávania pre nadobudnutie podnikateľského myslenia a zručností na základe 

rámca EntreComp. 

3. Gamifikačné techniky za použitia hry vyvinutej špeciálne pre Model EnterMode, ktoré budú 

študentov motivovať a budú dopĺňať nadobúdanie podnikateľských zručností a kompetencií.  

4. Inkubácia podnikateľského ducha a kultúry, rozvoj vedomostí, kompetencií a zručností 

potrebných pre podnikanie v praxi.  

5. Stimulácia partnerstiev medzi vysokými školami a podnikmi s cieľom zabezpečiť udržateľnosť 

spolupráce. 

6. Budovanie kapacít prostredníctvom rozvoja spoločenstva praxe, ktoré podporuje rozvoj, 

zdieľanie a kritické úvahy o podnikateľských postupoch, ako aj socializácia nováčikov vo svete 

podnikania. 

7. Analytika učenia, ktorá umožňuje sledovať proces učenia sa podnikateľských kompetencií 

študentov, a to na úrovni tak osobnej, ako aj kolektívnej, a neustále prispôsobovanie Modelu 

EnterMode meniacim sa osobným a organizačným potrebám.  

Zámerom Modelu odborných stáží EnterMode je predovšetkým pomôcť študentom na vysokých 

školách:  

• rozvinúť osobnostné atribúty a zručnosti, ktoré tvoria základ podnikateľského myslenia a 

správania. Sú nimi napríklad kreativita, zmysel pre iniciatívu, podstupovanie rizika, autonómia, 

sebadôvera, vodcovstvo a tímový duch;  

• zvyšovať povedomie o možnosti samostatnej zárobkovej činnosti a podnikaní ako o možnej 

kariérnej ceste; 

• pracovať na konkrétnych projektoch a aktivitách podniku; 

• získať konkrétne obchodné zručnosti a vedomosti o tom, ako založiť podnik a úspešne ho viesť.  

Model EnterMode je kombináciou rôznych prvkov, činností a metód, ktoré pomôžu jednotlivcom 

zahrnutým do organizovania odborných stáží starostlivo navrhnúť a naplánovať stáže vysokoškolských 

študentov v podnikoch. Bude to tak prospešné pre všetky zúčastnené strany, menovite pre vzdelávaciu 

inštitúciu, prijímajúcu organizáciu a čo je najdôležitejšie, pre študentov. 

Prijatie Modelu odborných stáží EnterMode ako novej schémy na organizovanie stáží si nevyžaduje 

dodatočné finančné ani ľudské zdroje. Všetky vysoké školy majú štruktúry poskytujúce služby spájajúce 

študentov a podniky, usporiadanie odborných stáží a nadnárodné mobility. Model odborných stáží 

EnterMode môže byť začlenený do služieb, ktoré poradcovia pre výber povolania, oddelenia pre 

odborné stáže, oddelenia pre medzinárodné vzťahy už svojim študentom ponúkajú, a to bez 

dodatočných nákladov.  

 

Výhody aplikácie Modelu odborných stáží 

Model odborných stáží a posilnenie podnikateľských zručností študentov počas ich stáže ponúka 

množstvo výhod nielen pre študentov, ale aj pre podniky, ktoré odbornú stáž hosťujú.  

Výhody pre podniky a organizácie sú:  
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• Rýchlejšia integrácia: keďže sa počas odbornej stáže uplatňuje vzdelávanie založené na 

výzvach, ktoré sú súčasťou reálnych problémov podniku, študenti sa rýchlejšie začlenia do 

podnikovej kultúry.  

• Zvýšená produktivita: vďaka rýchlejšej integrácii študentov do podniku a rozvoju ich 

zručností, podľa výziev, ktoré sa stanovia, môže podnik neskôr zvýšiť produktivitu tým, že 

prácu urobia stážisti.  

• Inšpiratívne nápady/rozšírenie perspektívy: študenti so sebou prinášajú nové nápady, z 

ktorých môže podnik profitovať. Vďaka Modelu majú študenti navyše pri riešení 

predložených výziev voľnosť. Ich riešenia sú väčšinou odlišné od tých, ktoré by podnik 

pôvodne zvolil.  

• Možnosť mentorovania: podnikoví mentori majú takisto príležitosť stať sa pre študentov 

mentormi a rozvinúť tak svoje vlastné mentorské a pedagogické zručnosti.  

• Zviditeľnenie organizácií: podniky, ktoré sa do Modelu EnterMode zapoja, budú svoje 

príbehy zdieľať formou prípadových štúdií. Keďže je EnterMode inovatívny nástroj, v 

budúcnosti podniky, ktoré sa do jeho realizovania zapoja, budú mať možnosť viac sa 

zviditeľniť pre študentov, iné podniky a vysokoškolské inštitúcie.   

• Vytváranie kontaktov: podniky, ktoré využívajú Model EnterMode, rozšíria svoje kontakty 

o kontakty s inými podnikmi a vysokými školami prostredníctvom používania Spoločenstva 

praxe.  

• Zmenšenie rozdielu v zručnostiach: aplikovaním Modelu na podporu podnikateľských 

zručností študentov budú mať podniky možnosť prispieť k zmierneniu rozdielov v 

zručnostiach medzi pracovným svetom a svetom vzdelávania.  

• Ľahší nábor talentov: prostredníctvom aplikovania Modelu odborných stáží sa podniky 

dostávajú do styku so študentmi, ktorí sú odhodlaní zlepšovať svoje zručnosti a 

kompetencie, čo značne uľahčuje proces hľadania nového kompetentného zamestnanca.  

• Šetrenie nákladov: podniky môžu zredukovať svoje náklady potrebné na nábor nových 

zamestnancov a takisto na ich zaučenie. 

 

Výhody pre študentov sú:  

• Rýchlejšia integrácia: pridelením skutočnej výzvy, ktorej podnik čelí, sa študenti budú môcť 

rýchlejšie do podniku integrovať a učiť sa prácou 

• Podpora študentov: prostredníctvom inkubácie budú mať študenti prístup k podpore zo 

strany svojich mentorov, ako aj k prostriedkom podniku.  

• Zvyšovanie sebavedomia a sebadôvery: tým, že je študentom umožnené, aby pracovali 

samostatne a vyberali si svoje vlastné riešenia problémov, zvýši sa im sebavedomie a 

sebadôvera.   

• Rýchlejšia integrácia na pracovný trh: študenti získajú potrebné zručnosti, ktoré im uľahčia 

prechod na pracovný trh.  

• Zdokonalenie zručností: študenti si osvoja podnikateľské zručnosti a kompetencie, ktoré 

Európska komisia považuje za jedny z kľúčových kompetencií celoživotného vzdelávania. 

• Relatívna pracovná skúsenosť: študenti, ktorí sú do projektu EnterMode začlenení, získajú 

relatívnu pracovnú skúsenosť, keďže sa oboznámia s reálnym problémom podniku, v  

ktorom svoju prax vykonávajú.  
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Výhody pre vysoké školy sú: 

• Užšia spolupráca s podnikmi: prostredníctvom Modelu odborných stáží EnterMode vysoké 

školy a podniky posilnia svoju spoluprácu podpísaním Memoranda o porozumení a aktívnou 

komunikáciou pri navrhovaní a rozvoji jednotlivých odborných stáží.  

• Ľahší nábor podnikov, ktoré budú hosťovať odborné stáže: prostredníctvom rozsiahlych 

činností týkajúcich sa šírenia a udržateľnosti Modelu bude mať záujem o účasť na programe 

viac podnikov.  

• Posilnenie podnikateľského vzdelávania: učiteľom vysokých škôl bude predstavené 

podnikateľské vzdelávanie a jeho potenciál, ako aj program EntreComp. Budú teda inšpirovaní 

a povzbudení k tomu, aby zlepšovali svoje vlastné schopnosti učiť a rozvíjali  podnikateľské 

kompetencie svojich študentov.  

•  Osobný rozvoj administratívnych pracovníkov: administratívni pracovníci budú mať priamy 

kontakt s podnikmi a získajú skúsenosti a znalosti o trhu práce.  

Obrázok 1 znázorňuje dané výhody vizuálne. 
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Obrázok 1. Výhody používania Modelu odborných stáží EnterMode 

 

 

 

Pre vysoké školy 

 

 

 

 

 

Pre študentov 

 

  

Pre podniky  

• Užšia spolupráca s podnikmi  

• Ľahší nábor podnikov 

hosťujúcich stážistov 

• Posilnenie podnikateľského 

vzdelávania  

• Osobný rozvoj 

administratívnych 

pracovníkov  

 

• Rýchlejšia integrácia do podniku a 

na pracovný trh  

• Podpora 

• Zvýšenie sebaúcty a sebadôvery 

• Zdokonalenie zručností 

• Reálna pracovná skúsenosť 

• Rýchlejšia integrácia 

• Zvýšená produktivita 

• Inšpiratívne nápady/rozšírenie 

perspektívy 

• Možnosť mentorovania 

• Zviditeľnenie organizácií  

• Vytváranie kontaktov  

• Zmenšenie rozdielu v 

zručnostiach 

• Ľahší nábor talentov 

• Šetrenie nákladov 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.  Model odborných stáží EnterMode pre 

nadobúdanie podnikateľských zručností 
Ako sme uviedli vyššie, cieľom Modelu odborných stáží EnterMode je uľahčiť nadobúdanie 

podnikateľských zručností a kompetencií pre študentov vysokých škôl, a to za použitia prístupu 

zameraného na výzvy s prvkami gamifikácie. 

Vysoké školy zvyčajne ponúkajú odborné stáže ako súčasť svojich učebných osnov. Odborné stáže by 

sme mohli definovať ako štruktúrovanú pracovnú skúsenosť, ktorá priamo súvisí s hlavnou oblasťou 

štúdia študenta. Študent má tak šancu aplikovať vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudol počas štúdia 

v reálnom podniku. Odborné stáže poskytujú študentom skúsenosť zo života v pracovnom prostredí, 

čo im pomáha rozvíjať nielen technické a pracovné kompetencie, ale takisto podporujú aj rozvoj ich 

schopnosti zamestnať sa.  

Ciele odbornej stáže sú:  

• oboznámiť študentov vysokých škôl s pracovným prostredím a požiadavkami 

profesionálneho sveta, 

• získať pracovnú skúsenosť súvisiacu s oblasťou ich štúdia,  

• rozvíjať profesionálne zručnosti študentov a schopnosť zamestnať sa,  

• začleniť absolventov do produktívneho systému krajiny,  

• prepojiť akademický svet a vedomosti s pracovným prostredím,  

• vytvoriť obojstranný kanál rozširovania spolupráce medzi univerzitami a podnikmi.  

Ďalším cieľom Modelu EnterMode je rozvinúť podnikateľské kompetencie študentov a potrebné 

zručnosti, ktoré im pomôžu premeniť ich podnikateľské nápady na konkrétne činy. Študenti budú mať 

príležitosť, podobne ako podnikatelia, prevziať kontrolu nad časťami svojej odbornej stáže tak, že 

navrhnú jej jednotlivé kroky a čiastočne prevezmú zodpovednosť za svoju cestu za vzdelaním.  

Model odborných stáží EnterMode používa metodológiu učenia na princípe výzvy, ktorá sa môže 

aplikovať v troch rôznych fázach: fáza zapojenia, fáza skúmania a fáza akcie. V rámci fázy zapojenia sa 

hľadá zhoda medzi stážistom a podnikom a všetky zúčastnené strany spoločne definujú výzvu. Počas 

fázy skúmania študent s podporou mentora z podniku začne pracovať na definovanej výzve, nachádza 

potrebné prostriedky a definuje plán činnosti. Vo fáze akcie študent aplikuje plán činnosti a ukončuje 

projekt, pričom na konci tejto fázy dochádza ku finálnemu hodnoteniu. Podľa rámca EntreComp 

nadobúda študent v každej fáze rôzne zručnosti a kompetencie. Ďalšie základné prvky Modelu, ktorými 

sú vzdelávacia hra a Spoločenstvo praxe, sú aplikované do všetkých troch fáz odbornej stáže. Celková 

schéma Modelu EnterMode je zobrazená na obrázku 2.  

Čo sa zdrojov týka, neexistujú žiadne obmedzenia, ktoré podnik musí mať, aby mohol aplikovať Model 

odborných stáží. Model je navrhnutý takým spôsobom, aby sa dal aplikovať v každom kontexte a v 

rôznych podnikoch, bez ohľadu na to, či sú malé, stredné alebo veľké. Očakáva sa, že rôzne podniky 

budú mať prístup k rôznym zdrojom a v niektorých podnikoch sa úlohy rôznych osôb, ktoré sú 

vysvetlené v ďalšej kapitole, môžu prekrývať. Model prináša všeobecný rámec s konkrétnymi návrhmi, 

ktoré sa dajú prispôsobiť, aby sa tak zabezpečila jeho prenosnosť.  
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Čo sa týka času potrebného na plánovanie aktivít súvisiacich s Modelom, ten závisí od prístupnosti 

podniku a trvania odbornej stáže. V experimentálnej fáze sa Model EnterMode zavedie v štyridsiatich 

inštitúciách po minimálnu dobu trvania 30 dní. Môže sa však flexibilne prispôsobovať rôznym 

potrebám a tým pádom sa doba realizácie môže meniť.  

 

Obrázok 2: Schéma Modelu EnterMode 

 Učenie založené na výzve   

   

  

Fáza 

 

   

• Študent sa aktívne 
zapája pri 

kontaktovaní 
podniku, žiada o 
stáž a definuje 

výzvu 

• Študent začína 
pracovať na 

definovanej výzve: 
nachádza požadované 

zdroje, definuje 
činnosti 

• Študent realizuje plán 
akcie 

 

Študenti hrajú vzdelávaciu hru EnterMode 

• Podnik určuje výzvu a 
podporuje študenta pri 

vytváraní plánu odbornej 
stáže 

 

• Podnik poskytuje príležitosti na 
pozorovanie, sledovanie práce,  

podporu a mentorovanie 

 

• Podnik poskytuje mentorovanie, 
koučing, prostriedky, čas a 
príležitosti na vytváranie 

kontaktov, monitorovanie a  
hodnotenie 

 

   

 

 

 

 Kompetencie EntreComp   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Fáza zapojenia  Fáza skúmania  Fáza akcie 

• akademický pracovník 

podporuje párovanie medzi 

študentom a podnikom a 

potvrdí akčný plán 

• akademický pracovník  

má na starosti finálne 

hodnotenie 

Myšlienky a príležitosti             Zdroje            Akcia 

Mentori podniku a akademickí pracovnici sa zúčastňujú Spoločenstva praxe EnterMode 
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Možné riziká implementácie 

Počas realizácie Modelu odborných stáží sa môžu vyskytnúť riziká, ktoré môžu brániť jej uplatneniu. V 

tabuľke 1 uvádzame niektoré z týchto rizík a navrhujeme príklady, ako ich zmierniť: 

Tabuľka 1: Riziká a opatrenia na ich zmiernenie  

Identifikované riziko Metóda zmiernenia 
  

Žiadny záujem zo strany podnikov alebo          
študentov zúčastniť sa na Modeli. 

V tomto prípade je lepšie pritiahnuť pozornosť a 
šíriť benefity, ktoré podnik aj študenti zo 
zavedenia Modelu získajú.  

  

 

Tak, ako je načrtnuté v Modeli, pre podnik je 
najlepšie navrhnúť výzvu a potom spolu so 
študentmi zadefinovať činnosti. Čo sa týka 
výsledkov vzdelávania, rámec EntreComp 
navrhuje kompletnú sadu, z ktorej si mentor z  
podniku môže vyberať. V neskoršej fáze je 
konečný plán odborných stáží preskúmaný 
učiteľmi  vysokej školy, aby sa zabezpečilo, že 
bude súvisieť s cieľmi Modelu. 

  

 

Mentor bude takisto zodpovedný za 
monitorovanie odbornej stáže, čo zabezpečí 
úspešné dokončenie výzvy. Mentor tiež môže v 
prípade potreby uskutočniť nápravné opatrenia. 

  

 

Spoločenstvo praxe bude účastníkov do rozvoja 

Modelu EnterMode zapájať a poskytne mentorom 

a iným zúčastneným stranám potrebné informácie 

alebo zodpovie ich otázky.  

 
  

Prípravná fáza bude trvať príliš dlho a okolnosti 
ovplyvňujúce realizáciu odbornej stáže sa môžu 
zmeniť. 

 

  
  

  

  

Predpokladáme, že návrh Modelu EnterMode nie 
je v rozpore s právnym rámcom. V každom 
prípade môžu zainteresované strany Model 
modifikovať podľa národných nariadení.  
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Daná výzva nie je pre potreby podniku 

zaujímavá alebo sa nezameriava na rozvoj 

podnikateľských zručností študentov. 

Vzniknú odchýlky od plánu odsúhlaseného na 

začiatku. 

Podnikový mentor sa nebude do procesu 

zapájať. 

Príručka EnterMode do podrobných 

detailov vysvetľuje procesy prípravnej fázy 

a poskytuje šablóny a príklady, aby sa 

trvanie prípravnej fázy, čo najviac skrátilo.   

Môžu sa vyskytnúť legislatívne prekážky.   
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4. Roly 
Zavedenie odborných stáží zahŕňa rôznych aktérov, menovite vysielajúce a prijímajúce organizácie a 

študenta. Títo aktéri môžu zahŕňať viac ako jednu osobu a to od štádia plánovania, cez realizáciu až po 

ukončenie stáže. Všetky zainteresované osoby majú rôzne roly, takže úspech stáže závisí na organizácii 

a koordinácii všetkých osôb, ktoré sú súčasťou procesu.  

Aby sa Model odborných stáží EnterMode dal plne aplikovať a prispôsobiť rôznym kontextom, musia 

si zainteresované osoby byť predovšetkým vedomé svojich rolí. Každá strana má preto odlišnú rolu, s 

odlišnými povinnosťami a právami. V niektorých prípadoch, ako napríklad v malých a stredných 

organizáciách sa roly, ktoré sú spomenuté nižšie, môžu prekrývať a môžu ich prevziať rovnaké osoby. 

V Modeli EnterMode sú zúčastnené strany a ich roly nasledovné: 

Študent: 

Študenti sú hlavnými užívateľmi výhod odbornej stáže a priamou cieľovou skupinou Modelu 

EnterMode.  

Aby sa študent mohol zúčastniť odbornej stáže EnterMode, musí najprv podať žiadosť na patričnom 

oddelení svojej vysokej školy. Po tom, čo je študent vybraný, spoločne s hostiteľským podnikom 

stanoví/odsúhlasí plán stáže a spoločne pripravia výzvu pre stáž. Po dokončení plánu stáže podpíše 

dohodu o štúdiu s hostiteľským podnikom a vysokou školou. Ďalším krokom je samotná stáž, kde bude 

na danej výzve pracovať, zatiaľ čo  implementuje plán práce a v tom istom čase hrá vzdelávaciu hru. 

Počas stáže si študent musí viesť denník splnených úloh, ktorý kontroluje mentor podniku.  

Na konci stáže sa študent zúčastní na konečnom hodnotení a napíše záverečnú správu.  Okrem toho 

vykoná sebahodnotenie ohľadom podnikateľských zručností, ktoré získal.  

Administratívny pracovník na vysokej škole:  

• Administratívny pracovník na vysokej škole zodpovedá za získanie účastníkov obidvoch strán 

(študentov aj podniky), za prípravu potrebnej dokumentácie (memorandum o porozumení, 

dohody a pod.), za podporu párovania študentov a podnikov a za administratívne spravovanie 

stáže.   

• Administratívny pracovník na vysokej škole poskytuje mentorom rady a školenia (o ich rolách, 

povinnostiach, zodpovednosti, ako pracovať so stážistom/ako mentorovať vzťah a pod.)  

• Administratívny pracovník na vysokej škole neskôr poskytuje študentom, ktorí sa stáže 

zúčastňujú, školenia, aby mali jasnú predstavu o svojich úlohách, povinnostiach a vzťahu 

stážista/mentor a ako ho zvládnuť. Takéto školenie sa môže vykonať rôznymi formami (napr. 

seminár, osobné stretnutie a pod.) 
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Zodpovedný akademický pracovník:  

Zodpovedný akademický pracovník určuje výberové kritériá účastníkov (študentov aj podnikov), 

poskytuje spätnú väzbu (a súhlas) ohľadne vzdelávacieho plánu a zúčastňuje sa na posudzovaní každej 

jednej stáže, ktorá sa do programu odborných stáží dostane.  

Mentor (podnik): 

Mentor je zodpovedný za podporu študenta vo všetkých krokoch stáže, počínajúc úvodným 

definovaním výzvy (ktorú schváli zodpovedný akademický pracovník) a pokračujúc v následnom 

monitorovaní a poradenstve. Ak je to potrebné, mentor počas stáže uplatní nápravné opatrenia a 

skontaktuje sa s administratívnou kanceláriou na vysokej škole alebo s akademickým pracovníkom, 

ktorý zodpovedá za včasné riešenie problémov so stážou. Mentor realizuje celkové posúdenie danej 

odbornej stáže.  

Konkrétnejšie, mentor:  

Pred odbornou stážou:  

• Spolupracuje s inými oddeleniami v rámci podniku a hlavne s oddelením ľudských zdrojov (ak 

také existuje), aby stanovil výzvu pridelenú študentovi. 

• Zúčastní sa špeciálneho tréningu zameraného na mentorovanie, ktoré ponúka vysoká škola.  

• Zabezpečuje, že je vzťah so študentom založený na dôvere a spolupráci.  

• Informuje študenta o podniku, jeho cieľoch, prostriedkoch a operáciách tak, že má študent 

jasnú predstavu o podniku.  

• Študentovi jasne určuje predmet jeho práce.  

• Informuje študenta o prostriedkoch, ktoré podnik ponúka.  

• Dohodne sa so študentom na rozvrhu práce.  

• Dohodne sa so študentom na spôsoboch a prostriedkoch komunikácie a spolupráce.  

Počas odbornej stáže poskytuje mentorovanie/koučing:  

• Monitoruje pokrok študentov. 

• V prípade potreby poskytuje rady. 

• Motivuje študentov k plneniu ich úloh, podporuje študenta pri prekonávaní prípadných 

ťažkostí a poskytuje rady zamerané na zabezpečenie angažovanosti a maximalizáciu dopadov 

stáže. 

Na záver odbornej stáže:  

• Poskytuje záverečnú správu s celkovým hodnotením realizovanej odbornej stáže.  

• Poskytuje vysokej škole spätnú väzbu ohľadom realizácie modelu odbornej stáže.  

 

Nedávny výskum kladie dôraz na to, že mentori potrebujú školenia, aby porozumeli rámcu, v ktorom 

majú konať a rozvíjať schopnosť budovať vzťahy, aby si tak vytvorili efektívny mentorský vzťah so 

svojimi chránencami (študentmi). Preto je školenie mentora kritickým krokom pred realizáciou stáže a 
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skutočnou spoluprácou medzi mentorom a študentom. Školiteľ mentora (čo by mohol byť buď 

zodpovedný akademický pracovník alebo externý školiteľ) mu jasne určí rámec odbornej stáže, takisto 

ako aj rámec jeho vzťahu so študentmi tým, že objasní role a povinnosti na každej strane. Navyše, 

školiteľ mentora mu pomôže rozvíjať potrebné zručnosti pre lepší prenos vedomostí a skúseností so 

zameraním na zručnosti, akými sú komunikácia, dopytovanie a schopnosť počúvať, alebo ako si 

vybudovať vzťah plný dôvery.  

Zodpovedný pracovník v oblasti ľudských zdrojov (podnik):  

Zodpovedný pracovník v oblasti ľudských zdrojov má na starosti styk s vysokými školami: 

• ponúka študentom umiestnenia v stážach,  

• určuje špecifické kritériá výberu podniku,  

• vyberá a prideľuje podnikových mentorov, 

• podporuje mentora pri určovaní výzvy, 

• zabezpečuje, že študent dostane všetky potrebné prostriedky (inkubácia), 

• administratívne riadi odbornú stáž.  

Keď sa vyberie konkrétny študent, musí podpísať dohodu o vzdelávaní a poskytnúť potrebné zdroje 

(ľudské, údaje, infraštruktúru a pod.), aby sa stáž mohla začať. Takisto pripravuje všetku potrebnú 

dokumentáciu zo strany podniku.  

V menších podnikoch, kde zodpovedný pracovník v oblasti ľudských zdrojov nie je jasne určený, môže 

jeho úlohu zastať iná riadiaca osoba podľa štruktúry daného podniku.  
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5. Fázy učenia založeného na výzve v 

Modeli EnterMode 
Učenie založené na výzve určuje rámec spolupráce, kedy sa študenti snažia objavovať a riešiť výzvy. 

Zároveň získavajú dôkladné vedomosti a rozvíjajú si podnikateľské zručnosti a schopnosť zamestnať sa. 

Učenie založené na výzve používa výzvy na to, aby dalo teoretickým znalostiam iný rámec. Keď skupiny 

alebo jednotlivci riešia výzvu, využívajú predošlé skúsenosti, interné a externé zdroje, pripravujú plány 

a usilujú sa nájsť, čo najlepšie riešenie. Výzvy zlepšujú vzdelávacie prostredie pridaním zážitkového 

učenia, samo štúdia, zápalu pre vec, kritického myslenia a vlastníctva. Tento prístup zameraný na 

študentov umožňuje stanoviť také výzvy stážistom, s ktorými sa zvyčajne stretávajú na pracovisku a v 

reálnom svete, a zároveň zlepšuje prenositeľné zručnosti, ako sú tímová práca, riešenie problémov, 

predpokladanie rizika, vystupovanie a rozprávanie na verejnosti, sebadôvera, seba motivácia a 

kreativita. 

Podľa Nicholsa, Catora a Torresa (2016), sa vzdelávací rámec založený na výzvach delí na tri vzájomne 

prepojené fázy: zapojenie, skúmanie a akcia. Každá fáza v sebe zahŕňa aktivity, ktoré pripravujú 

študentov na ďalšiu fázu. Podporovanie celého procesu je neustály proces dokumentovania, 

premýšľania a zdieľania.  Primárna úloha mentora v učení založenom na výzvach prechádza z 

poskytovania informácií k tomu, že usmerňuje vedomosti svojich študentov okolo primárne 

definovaného problému. Študenti problém bližšie popíšu, vytvoria výskumné otázky, použitím širokého 

rozpätia primárneho zdrojového materiálu preskúmajú tému a vypracujú rôzne riešenia pred tým, než 

určia to najrozumnejšie z nich.  

Na základe vyššie spomenutého rámca sa Model odborných stáží EnterMode delí na nasledovné fázy:  

 

Fáza1: Zapojenie/prípravná fáza 

Fáza zapojenia začína počas prípravnej fázy odbornej stáže, kedy sa definuje výzva. Počas stáže 

pokračuje pozorovaním a sledovaním práce.  

Mentori určia študentom výzvu. Aby program stáží zodpovedal konkrétnym záujmom a potrebám 

študentov, mentori by mali popísať širší koncept, veľký nápad, z ktorého sa študenti presunú ku 

konkrétnej a uskutočniteľnej výzve.  

Koncept vybraný mentorom by mal súvisieť s rozvojom podnikateľských schopností a zároveň by mal 

byť vo vzťahu k študentom a podnikom. Koncept by mal byť otvorený a mal by predstavovať skutočnú 

potrebu, skutočný problém, projekt alebo čokoľvek v rámci záujmov podniku. Koncept by mal takisto 

obsahovať množstvo spôsobov, akými sa dá riešiť.  

Po stanovení hlavnej výzvy budú študenti potrebovať dať daný koncept do kontextu a spraviť ho 

osobným, a to tak, že vytvoria finálnu konkrétnu výzvu, ktorá sa potrebuje vyriešiť. Na základe 

konečného popisu výzvy mentori určia podnikateľské kompetencie, ktoré sa budú rozvíjať podľa 

princípov rámca EntreComp a spoločne so študentom vytvoria akčný plán.  
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Podniky ďalej určia prostriedky, ktoré pomôžu pri konkrétnej realizácii Modelu. Tieto prostriedky 

pochádzajú z podniku a zahŕňajú hmotné zdroje, napr. kancelárske priestory, počítače, kancelárske 

potreby atď., ako aj nehmotné zdroje, napr. čas, znalosti, poradenstvo, podporu atď. 

 

Fáza 2: Skúmanie 

Študenti a mentori počas druhej fázy vytvoria základ pre riešenia a rozvoj podnikateľských zručností.  

Mentori si budú musieť zadefinovať konkrétne kroky, ktoré povedú k rozvoju podnikateľských 

kompetencií a dokončeniu výzvy, zatiaľ čo študenti prídu na jej riešenie. Určenie priorít a kategorizácia 

vytvoria organizovanú vzdelávaciu skúsenosť, ktorá poskytne metódy a základ pre identifikáciu riešení 

a zlepšenie zručností.  

Súbežne s tým podnik poskytne príležitosti na sledovanie jednotlivých pracovných pozícií, podporu a 

mentorovanie, takže študent bude schopný sledovať proces, ktorý sledujú ostatní zamestnanci a s 

pomocou svojho mentora si bude môcť navrhnúť plán činnosti, ktorý povedie k dokončeniu danej 

výzvy.  

Študent takisto identifikuje a mobilizuje prostriedky, ktoré mu pomôžu dokončiť navrhnutú výzvu. 

Takýmito prostriedkami môže byť napríklad čas, zapojenie sa, vlastná sieť kontaktov, prieskum, 

sociálne siete a pod.  

 

Fáza 3: Akcia 

Počas tejto fázy si študent vyberá, rozvíja a realizuje riešenia, ktoré vedú k riešeniu výzvy. Množstvo 

dostupného času a prostriedkov ovplyvňuje to, aké riešenie sa zvolí. Počas tejto fázy je učenie nezávislé 

a regulované samotným študentom, aj keď by mentori mali študentom po celý čas ponúkať 

poradenstvo a podporu.  

Nevyhnutnou súčasťou tejto fázy je tiež monitorovanie a hodnotenie pokroku študentov, a to na 

základe cieľov stanovených v predchádzajúcej fáze. Vyžaduje sa priebežné monitorovanie, aby sa 

zabezpečilo, že sa študenti rozvíjajú a napredujú v pôvodne stanovených podnikateľských 

kompetenciách a že sa výzva stihne v stanovenom časovom rámci naplniť. Monitorovanie by sa mohlo 

tiež použiť ako poradenstvo v rámci vzdelávacieho procesu.  

Hodnotenie by tiež malo poskytnúť spätnú väzbu ohľadom efektívnosti práce študentov, hĺbky ich 

vedomostí a získaných zručností. Mentori by si mali naplánovať so študentmi pravidelné stretnutia, 

vysvetliť spätnú väzbu, objasniť ciele, kroky procesu a podporiť uvažovanie.  

Hodnotenie sa môže uskutočniť použitím rôznych nástrojov:  

• Posúdenie školiteľmi, mentorom podniku a zodpovedným akademickým vedúcim z vysokej 

školy. Hodnotenie bude merať získavanie a rozvoj koncepčných, technických a pracovných 

zručností, ako aj podnikateľských kompetencií.  
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• Sebahodnotenie. Tento typ hodnotenia meria zlepšenie a pokrok v podnikateľských 

zručnostiach a môže mať podobu sebareflexie. Sebahodnotenie pomôže študentovi uvedomiť 

si existujúce medzery a navrhnúť spôsoby, ako sa zlepšiť.   

Informácie o tom, ako zrealizovať princípy učenia založeného na výzve v každej fáze a aspekty, ktoré 

by sa mali brať do úvahy, ako aj praktické informácie a príklady, môžete nájsť v Príručke mentora, ktorá 

dopĺňa tento dokument.   
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6.  Prvky inkubácie v priebehu odbornej 

stáže EnterMode 
V rámci Modelu odborných stáží EnterMode musia podniky poskytnúť študentom také prostredie, v 

ktorom im bude umožnené rozvíjať ich podnikateľské zručnosti. Malo by obsahovať potrebné 

prostriedky a podporu, aby mohli študenti spĺňať úlohy, zatiaľ čo podniky monitorujú a vyhodnocujú 

výkon a vzdelávanie študentov. Prostredie by malo zodpovedať ich záujmom a potrebám. Keďže sa 

hosťujúce podniky líšia vo veľkosti, počte zamestnancov, pobočkách a vzdelávacom prostredí, je 

dôležité prispôsobiť prvky inkubácie preferenciám, potrebám a možnostiam podnikov. 

Podniky ponúkajúce stáže by mali ponúkať prostriedky, odbornú prípravu a podporu vzdelávania 

stážistom a zároveň využívať vlastné siete a kontakty na podniky a študentov. Podniky by mohli pomôcť 

realizovať aktivity spojené s podnikaním, ako je hľadanie príležitostí, kreativita, mobilizovanie 

príležitostí, mobilizácia a práca s inými, proaktívne správanie sa ako aj plánovanie a manažment. Čo je 

však najdôležitejšie, môžu študentom poskytovať také životne dôležité informácie, ako je finančné 

riziko spojené s obchodovaním, trhový potenciál, ostatné riziká, právne komplikácie, možnosti 

poistenia a všetky ostatné záležitosti spojené s podnikaním, s ktorými sa študenti môžu v budúcnosti 

stretnúť. Hlavnou úlohou podnikov je obohatiť skúsenosti a podnikateľské zručnosti študentov, 

pripraviť ich na budúce zamestnanie a pomôcť im získať zručnosti potrebné na založenie svojho 

vlastného podnikania. 

V podstate, toto prostredie, ktoré je študentom v podnikoch počas odborných stáží EnterMode 

poskytované, má veľa spoločného s inkubačným prostredím v rámci inkubátorov pre začínajúcich 

podnikateľov. V nasledujúcich častiach vysvetlíme inkubáciu, ako aj aktivity zahrnuté v podnikateľskom 

inkubátore. Toto vysvetlenie objasní, prečo je inkubátor dôležitou časťou Modelu odborných stáží 

EnterMode, ktorý rozvíja podnikateľské schopnosti. V Príručke mentora nájdete konkrétne príklady a 

praktické informácie o tom, ako aplikovať inkubačné aktivity v podniku.  

Inkubátor vo všeobecnosti 

Pojem “inkubátor” pôvodne vychádza z poľnohospodárstva a popisuje proces umelého liahnutia vajec. 

Inkubátor vytvára pre vajíčka a “budúce kuriatka” optimálne podmienky pre rast. Uplatňovanie tohto 

pojmu v podnikaní sa sústreďuje na prípravu začiatočníkov a začínajúce podniky. Prostredníctvom 

usmernení a poskytovania množstva služieb môžu mladí podnikatelia rásť a prispievať k prosperite 

spoločnosti. Podnikateľský inkubátor funguje ako organizácia poskytujúca inkubačné prostredie pre 

rast, nezávislosť a úspech, pričom poskytuje služby ako pracovný priestor, workshopy, kultúru, koučing, 

vytváranie kontaktov a finančnú podporu.   

Podnikateľský inkubátor je organizácia, ktorá poskytuje fyzicky zdieľané priestory alebo flexibilné 

pracovné stoly pre začínajúcich podnikateľov, čo môže byť pre nich cenovo výhodné. Navyše vytvára 

priestor pre vznik nových kontaktov s podobne zmýšľajúcimi začiatočníkmi, študentmi, profesionálmi, 

expertmi ako aj s už existujúcimi kontaktmi – osobami a firmami. Podnikateľský inkubátor ponúka 

takisto špecializované služby, prístup k potencionálnym klientom, investorom, možným 

zainteresovaným stranám a najnovším poznatkom. Obzvlášť služby, vnútropodnikové znalosti, 
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mentorovanie a kontakty sú kľúčovými prvkami poradenstva v tom, ako sa stať úspešným 

podnikateľom alebo aspoň ako získať podnikateľské vedomosti a rozvíjať podnikateľské kompetencie. 

Nástroje, ktoré inkubátor využíva, sú dostupnosť zdieľaných priestorov, poskytovanie workshopov a 

profesionálneho školenia, osobné mentorovanie, koučovanie, spolupráca s podobne zmýšľajúcimi 

účastníkmi inkubátora, porovnávanie s rovesníkmi, intervencie, kontakty a vedomosti zdieľané s 

odborníkmi a obchodným modelom Canvas, vytvárajúc tak celkový flexibilný obchodný model. 

Inkubátor podnikateľom ponúka všetky nástroje pre optimálny rozvoj a rast, zatiaľ čo sa samotní 

podnikatelia učia. Inkubátory nekážu ani nehovoria podnikateľom, čo majú presne robiť. Podnecujú 

začínajúcich podnikateľov k tomu, aby robili výskum, objavovali, robili chyby, učili sa z nich a pomohli 

im postaviť sa opäť na nohy. Po určitom čase strávenom v inkubátore je začínajúci podnikateľ 

pripravený roztiahnuť krídla a opustiť inkubátor, aby sa presunul do ďalšej fázy.  

Keďže sa inkubácia preukázala ako efektívny spôsob umožňujúci podnikateľom rásť, prvky inkubácie 

budú použité aj v Modeli odborných stáží EnterMode. Identifikovali sme prvky, ktoré sa používajú v 

podnikateľskom inkubátore, ktoré najviac súvisia s rozvojom podnikateľských zručností a preniesli sme 

ich do kontextu odbornej stáže. Je nevyhnutné venovať pozornosť týmto inkubačným prvkom počas 

stáže, aby sa zabezpečilo optimálne prostredie pre rozvoj podnikateľských zručností. V nasledujúcej 

časti rozoberieme, ktoré prvky inkubátora môžu byť v Modeli odborných stáží EnterMode použité. 

 

Odborné stáže EnterMode 

Ako prvé je kľúčové identifikovať rozdiely medzi skutočným podnikateľským inkubátorom a hosťujúcim 

podnikom pre odborné stáže EnterMode, ktoré môžu nastaviť limity uplatniteľnosti inkubačných 

praktík pre stáže EnterMode.   

Najväčším rozdielom medzi inkubátorom a podnikom umožňujúcim stáže je to, že jadrom obchodného 

inkubátora je poradenstvo pre mladých podnikateľov. Pre podniky, kde sa uskutočňujú stáže, môžu byť 

kľúčovými iné aktivity. Tieto podniky sú ochotné stráviť určitý čas rozvojom študenta, tiež sa však 

potrebujú sústrediť na svoje hlavné činnosti. Preto si musíme byť vedomí toho, že čas podniku je 

obmedzený a musíme ho teda naplno využiť.       

Ďalším rozdielom je to, že inkubátory usmerňujú podnikateľov v ich podnikateľskom správaní tak, aby 

sa stali silnejšími. V prípade podniku poskytujúceho stáže je takisto možné, že budú prispievať k rozvoju 

podnikateľského správania, avšak nepôjdu až na tú úroveň, kedy sa študenti naozaj stanú 

podnikateľmi. Naučia ich však podnikateľským kompetenciám, ktoré zamestnávatelia takisto oceňujú.  

Po tom, ako sme skúmali činnosti inkubátorov a vzali sme do úvahy rozdiely medzi inkubátormi a 

zamestnávateľmi so stážistami, určili sme štyri prvky, ktoré sa dajú do Modelu odborných stáží 

EnterMode začleniť. Týmito štyrmi prvkami sú spolupráca, mentorovanie, vedomosti a zdieľanie 

skúseností a vytváranie kontaktov. V priebehu stáží EnterMode budú tieto prvky to, čo budeme  počas 

celej stáže monitorovať.  
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 Prvok 1: Spolupráca 

Na zabezpečenie vhodného prostredia pre inkubačné vzdelávanie budú podniky počas odbornej stáže 

EnterMode študentov vysokých škôl využívať viaceré zdroje. Pracovný priestor musí byť vhodný na 

poskytovanie vzdelávacieho prostredia, čo stimuluje nezávislý rast. Následne musí takýto priestor 

umožňovať diskusiu a spoluprácu s inými. Napríklad by bolo optimálne, ak by mali stážisti možnosť 

spolupracovať s viacerými kolegami. Mohli by to byť zamestnanci podniku, ale môžu to byť takisto aj 

iní stážisti. Výhodou možnej spolupráce medzi stážistami a kolegami je to, že napomáha vyhnúť sa 

izolácii a sociálnemu vylúčeniu. Zlepšia sa možnosti spolupráce a podporí sa tímová práca. Tímová 

práca je obzvlášť dôležitá v priebehu stáže, pretože podporuje efektívne pracovno-vzdelávacie 

prostredie pre zamestnancov aj pre stážistov.   
Jednou z prvých vecí, ktoré sa musia počas stáže prediskutovať, sú vízia a poslanie podniku. Podniky 

vykonávajúce stáže sa o ne podelia a požiadajú stážistov o účasť na stretnutiach podniku. Môžu sa tu 

zúčastňovať diskusie o všetkých problémoch, s ktorými sa podnik stretol. Stážista môže vykonávať 

úlohy postupne, počnúc malými úlohami. Tieto úlohy musia byť realistické, skutočné a motivujúce, aby 

zapojili stážistov do základov podnikania. Napríklad stážista môže pre spolupracovníkov alebo iných 

stážistov pripraviť workshop o dlhodobých alebo krátkodobých cieľoch podniku. Stážista získava 

poznatky o podniku, precvičuje si svoje organizačné schopnosti, učí sa, ako byť iniciatívny a mobilizovať 

iných a zároveň podnik profituje z nových pohľadov, inovatívnych nápadov a znalostí. 

Prvok 2: Mentorovanie 

Ako doplnok k vyššie spomenutým prostriedkom je mentoring jednou z najdôležitejších služieb vo 

všetkých fázach stáže EnterMode. Každý stážista potrebuje dôveryhodnú osobu, ktorá kladie 

provokatívne otázky, poskytuje užitočnú kritiku a poskytuje údaje, ktoré sa preskúmajú z iného uhla 

pohľadu; táto osoba je mentor. Mentor sleduje vzdelávacie ciele stážistu a má na pamäti víziu podniku, 

pritom je v úzkom kontakte so stážistom. Spojením každého mentora s jeho stážistom vznikne základ 

pre rozvoj kompetencií a vedomostí. Súčasne sa vytvorí vhodné prostredie pre sebareflexiu, spätnú 

väzbu a hodnotenie, čo je dôležité pre efektívny, informatívny a hodnotný vzájomný vzťah a prípravu 

pre budúce zamestnanie. Mentor bude kritikom, vedúcou osobou, bude sledovať pokrok v učebných 

cieľoch, ktoré boli stanovené pred začiatkom stáže.  Bude so stážistom organizovať pravidelné 

stretnutia, aby spolu prebrali ťažkosti, pokrok a získané skúsenosti. Zhodnotí a prispôsobí krátkodobé 

ciele v prospech podniku a stážistu. Mentor bude stážistovi neustále k dispozícii a v prípade potreby 

poskytne radu. To umožní stážistovi osobnostne vyrásť, uspieť, plniť svoje ciele a rozširovať svoje 

povedomie, znalosti a skúsenosti v podnikateľských kompetenciách.  

Jeden mentor môže byť pridelený viacerým stážistom v podniku. Je potrebné zachovať opatrnosť pri 

prideľovaní príliš veľkého počtu stážistov jednému mentorovi. Buďte veľmi realistickí v tom, koľko času 

bude mentor potrebovať a koľko času má v skutočnosti k dispozícii. Nič nie je také neefektívne ako mať 

mentora, ktorý nemá na stážistu čas. Bolo by to frustrujúce ako pre mentora, tak aj pre mentorovaného 

a zodpovedného pracovníka vysokej školy. Mentor úzko komunikuje so zodpovedným pracovníkom 

vysokej školy. Spolupráca medzi mentorom a zodpovedným akademickým pracovníkom sa musí 

udržiavať, aby sa monitoroval pokrok stážistu, aby sa tiež dali v prípade potreby urobiť potrebné 

osobné úpravy a zásahy.  
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Prvok 3: Vedomosti a zdieľanie skúseností 

Tretím aspektom inkubačných postupov, ktorý sa dá aplikovať pri stážach vysokoškolských študentov 

sú vedomosti a zdieľanie skúseností. Podnik vykonávajúci stáže musí poskytnúť dostatočný priestor a 

čas na zlepšenie podnikateľských zručností a reflexie a to tak, že bude organizovať intervencie. Môžu 

sa uskutočňovať pravidelné týždenné stretnutia, na ktorých bude hosťovať mentor alebo akademický 

pracovník, kde musia mať stážisti prehľad o najlepších postupoch, skúsenostiach z uplynulého týždňa, 

plánoch na budúci týždeň a ktoré problémy sa riešia. Tieto aktivity môžu prebiehať na univerzite, ako 

aj v podniku, kde sa stáže uskutočňujú. Aby sa dosiahla čo najväčšia efektivita, intervencie sa musia 

organizovať s viacerými študentmi. Výsledkom bude vzájomné porovnávanie a učenie sa 

prostredníctvom skúseností (iných). Následne sa všetky týždenné aktivity, zvládnuté lekcie a 

dosiahnuté ciele zaznamenajú do denníka úloh, aby sa tak sledovala krivka učenia a osobný rast.  

Iným spôsobom, ktorý uľahčí získavanie vedomostí a zdieľanie skúseností je organizovať intervencie s 

rôznymi skupinami ľudí, nielen so stážistami. Tým, že zahrniete takisto napríklad kolegov, zabezpečíte, 

že sa zoberú do úvahy rôzne perspektívy a vedomosti z rôznych prezentovaných oblastí.  

Prvok 4: Vytváranie kontaktov 

Posledným, ale určite nie najmenej podstatným nástrojom, ktorý bude podporovať študentov v 

budovaní podnikateľského ducha, je príležitosť vybudovať a rozširovať kontakty. Počas svojej stáže 

budú študenti zamestnaní v podniku, ktorý ich zaujíma, ktorý si vybrali prostredníctvom stanovených 

kritérií, kde sa zoznámia s ľuďmi s obrovskými skúsenosťami v odvetví. Títo ľudia poskytnú študentom 

informácie a poradenstvo, ako doplnok k mentorovi, a pomôžu im preskúmať plusy a mínusy odvetvia, 

ktoré si vybrali, ako aj príležitosti a hrozby, s ktorými sa v budúcnosti stretnú. Vytváranie kontaktov je 

nevyhnutnou súčasťou podnikania, ktoré pomôže študentom rozšíriť si svoj okruh známych, oboznámiť 

sa s pracovnými príležitosťami a zvýšiť si povedomie o novinkách a trendoch. V tomto kontexte budú 

mať študenti možnosť vytvoriť si vzťahy s ľuďmi a podnikmi, s ktorými môžu neskôr podnikať. 

Vytváranie kontaktov hrá podstatnú úlohu vo využívaní výhod stáže na vlastný rozvoj a budúce účely.  
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7. Rámec podnikateľských kompetencií 

(EntreComp) 

 Rámec EntreComp v Modeli odborných stáží EnterMode 

Rámec EntreComp55 sa v Modeli odborných stáží EnterMode používa tak, že poskytuje súbor výsledkov 

vzdelávania, na ktorých je postavený plán odbornej stáže. Po tom, ako sa zistia kompetencie, na ktoré 

sa bude stáž zameriavať, a ich úroveň, môže mentor podniku vybrať výsledky vzdelávania, ktoré 

poskytuje rámec EntreComp a ich úroveň postupu. Vybrané činnosti, ktoré sa naplánujú, by mali viesť 

k dosiahnutiu týchto výsledkov. 

V nasledujúcich kapitolách poskytneme viac informácií o rámci EntreComp, kompetenciách a 

výsledkoch vzdelávania.  

V Príručke pre mentorov poskytujeme návody na to, ako posúdiť existujúce kompetencie študentov a 

aj tabuľku s kompletnými výsledkami vzdelávania poskytnutými rámcom EntreComp. Príručka 

obsahuje tabuľku konkrétnych príkladov činností, ktoré sa dajú realizovať podľa vybraných výsledkov 

vzdelávania.  

Podnikanie ako kompetencia 

Aby sme boli schopní posilniť podnikateľského ducha a myslenie študentov, ktorí prišli na stáž, je najprv 

potrebné definovať, čo je to podnikanie ako kompetencia.  

Podnikanie sa chápe ako schopnosť rozpoznať a sledovať príležitosti v každom prostredí (EntreComp, 

2016).  Ako také má dôležitú úlohu vo všetkých oblastiach a môže sa využívať tak v komerčných, ako aj 

v neziskových aktivitách. Podnikateľské vzdelávanie je o tom, že sa študentovi umožnia rozvíjať 

zručnosti ako kreativita, inovácia a podstupovanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty 

tak, aby sa dosahovali ciele. Podnikanie je v podstate o preberaní iniciatívy a premieňaní nápadov na 

činy.  

 

Rámec pre kompetencie v oblasti podnikania, ktorý vytvorilo Spoločné výskumné centrum (JRC) 

Európskej komisie v mene Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 

(GR EMPL), známe tiež ako EntreComp, ponúka nástroj na zlepšenie podnikateľských schopností 

európskych občanov a organizácií.  
EntreComp definuje podnikanie ako prierezovú kompetenciu, ktorá sa vyskytuje vo všetkých sférach 

života: od podpory osobného rozvoja, cez aktívnu účasť v spoločnosti, cez (opätovný) vstup na 

pracovný trh ako zamestnanec alebo ako živnostník až po zakladanie podnikov (kultúrnych, sociálnych 

alebo komerčných). Umožňuje občanom podporiť ich osobný rozvoj, aktívne prispievať do sociálneho 

 

5 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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rozvoja, vstúpiť na pracovný trh ako zamestnanec alebo živnostník a založiť alebo pozdvihnúť podnik, 

ktorý môže mať kultúrny, sociálny alebo komerčný cieľ.  

Podľa rámca EntreComp je podnikateľská kompetencia schopnosť premeniť myšlienky na činy. V 

dôsledku toho slovo podnikanie znamená skôr predstavu podnikania, byť podnikavým, zdôrazňuje skôr 

podnikateľské vplyvy než schopnosť vybudovať podnik. Zručnosti súvisiace s podnikateľskou 

spôsobilosťou sú väčšinou prierezové, čo umožňuje ľuďom stať sa aktívnymi, nezávislými a 

inovatívnymi v osobnom živote aj na pracovisku (Luppi, Bolzani a Terziena, 2019). 

Rámec EntreComp 

Konceptuálny Model EntreComp sa skladá z dvoch hlavných dimenzií: 3 oblasti kompetencií, ktoré 

priamo odrážajú definíciu podnikania ako schopnosti premeniť nápady na činy, ktoré vytvárajú význam 

aj pre niekoho iného ako pre seba a 15 kompetencií, ktoré spolu tvoria stavebné kamene podnikania 

ako kompetencie pre všetkých občanov. 3 oblasti kompetencií sú úzko prepletené: podnikanie ako 

kompetencia stojí nad všetkými tromi. 15 kompetencií spolu takisto súvisí a sú prepojené a malo by sa 

s nimi zaobchádzať ako s časťami celku, ako je zobrazené na obrázku 3.  

 

 Obrázok 3. Hlavné oblasti kompetencií založené na Rámci podnikateľských kompetencií 
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Kompetencie EntreComp 

Tabuľka 1 zobrazuje podnikateľské kompetencie a výsledky vzdelávania rozložené na časti, z ktorých 

pozostávajú. Poradie, v ktorom sú kompetencie prezentované, neznamená postupnosť v akvizičnom 

procese alebo hierarchii: žiadny z týchto prvkov nie je na prvom mieste a žiaden z nich nie je dôležitejší 

ako ostatné. 

Študent nemusí získať najvyšší stupeň zručnosti vo všetkých 15tich kompetenciách alebo si rozvinúť 

rovnakú zručnosť vo všetkých kompetenciách. V závislosti od kontextu realizácie sa zdá pochopiteľne 

očakávať, že väčší dôraz sa môže klásť na niektoré z kompetencií a na iné menší, alebo že sa 

kompetencie zjednodušia tak, aby odrážali podnikateľský proces vytvorený na podporu učenia sa 

prostredníctvom podnikania.  

Môžeme to chápať ako odrazový mostík pre interpretáciu podnikateľských kompetencií, ktorá sa bude 

postupom času rozširovať a zdokonaľovať, aby uspokojila všetky konkrétne potreby špecifickej cieľovej 

skupiny.  

Nápady a 
príležitosti

•Rozpoznanie príležitostí

•Kreativita

•Vízia

•Oceňovanie nápadov

•Etické a udržateľné 
myslenie

Prostriedky

•Sebauvedomenie

•Motivácia a vytrvalosť

•Mobilizovanie prostriedkov

•Finančná a ekonomická 
gramotnosť

•Mobilizovanie iných

Akcia

•Preberanie iniciatívy

•Plánovanie a manažment

•Vyrovnávanie sa s neistotou a 
rizikom

•Práca s inými

•Učenie sa prostredníctvom 
skúseností

Zdroj: EntreComp, 2016 
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Tabuľka 2. Podnikateľské kompetencie 

Oblasť Kompetencia Pomôcka Popis 

 N
Á

P
A

D
Y

 A
 P

R
ÍL

EŽ
IT

O
ST

I 

Vyhľadávanie 

príležitostí 

Identifikujte 

príležitosti na 

vytváranie niečoho 

významného.  

• Identifikujte a využívajte 

príležitosti na vytvorenie 

niečoho významného 

skúmaním sociálneho, 

kultúrneho a ekonomického 

prostredia.  

• Identifikujte potreby a výzvy, 

ktoré je potrebné naplniť.  

• Vytvorte nové spojenia a 

poskladajte roztrúsené prvky 

prostredia na vznik 

príležitostí vytvoriť niečo 

významné.  

Kreativita Rozvíjajte kreatívne a 

zmysluplné nápady. 

• Rozviňte niekoľko nápadov 

na vytvorenie niečoho 

významného, vrátane lepších 

riešení pre už existujúce a 

nové výzvy.  

• Skúmajte a experimentujte s 

inovatívnymi prístupmi.  

• Kombinujte vedomosti a 

zdroje, aby ste dosiahli 

hodnotný efekt.  

Vízia Usilujte o svoju víziu 

budúcnosti. 

 

• Predstavte si budúcnosť.  

• Rozviňte víziu, aby ste 

premenili nápady na činy. 

• Vizualizujte si budúce 

scenáre, aby vám pomáhali 

viesť vaše snahy a činy.  

Hodnotenie 

nápadov 

Nápady a príležitosti 

využite čo najviac. 

• Posúďte, aká je spoločenská, 

kultúrna a ekonomická 

hodnota.  

• Rozpoznajte, aký potenciál 

má nápad na vytvorenie 
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niečoho významného a 

určite vhodné spôsoby, ako 

ho čo najlepšie využiť.  

Etické a 

udržateľné 

myslenie 

Posúďte dôsledky a 

dopad myšlienok, 

príležitostí a činov. 

• Posúďte dôsledky nápadov, 

ktoré prinášajú význam a 

vplyv podnikateľských 

činností na cieľovú 

komunitu, trh, spoločnosť a 

prostredie.  

• Zamyslite sa nad tým, aké 

veľmi dlhodobo udržateľné 

sú sociálne, kultúrne a 

ekonomické ciele a vybraný 

smer konania.  

• Konajte zodpovedne.  

ZD
R

O
JE

 

Sebauvedomenie 

a seba účinnosť 

Verte si a ďalej sa 

rozvíjajte. 

• Zohľadnite svoje potreby, 

očakávania a želania v 

krátkodobom, 

strednodobom a dlhodobom 

horizonte. 

• Nájdite a zhodnoťte svoje 

individuálne a skupinové 

silné a slabé stránky. 

• Uverte vo svoju schopnosť 

ovplyvňovať chod udalostí, 

napriek neistote, prekážkam 

a dočasným neúspechom.  

Motivácia a 

vytrvalosť 

Sústreďte sa a 

nevzdávajte sa. 

• Buďte odhodlaný premeniť 

svoje myšlienky na činy a 

uspokojiť svoju potrebu 

niečo dokázať.  

• Buďte pripravený byť 

trpezlivý a neprestávajte sa 

pokúšať dosahovať svoje 

individuálne alebo skupinové 

ciele.  

• Buďte odolný voči tlaku, 

nepriazni a dočasnému 

zlyhaniu.  



 

31 
 

Mobilizovanie 

zdrojov  

Zhromaždite a 

spravujte zdroje,  

ktoré potrebujete. 

• Získajte a spravujte 

materiálne, nemateriálne a 

digitálne zdroje potrebné na 

to, aby ste premenili svoje 

myšlienky na činy.  

• Zo zdrojov vyťažte čo najviac.  

• Získajte a spravujte 

kompetencie potrebné v 

ktorejkoľvek fáze, vrátane 

technických, právnych, 

daňových a digitálnych 

kompetencií (napríklad 

prostredníctvom vhodných 

partnerstiev, vytvárania 

kontaktov, outsourcingu a 

crowdsourcingu). 

Finančná a 

ekonomická 

gramotnosť 

Rozviňte si finančné 

a ekonomické know-

how. 

• Odhadnite náklady na 

premenu nápadu na činnosť 

produkujúcu niečo 

významné.  

• Časom plánujte, zavádzajte a 

vyhodnocujte finančné 

rozhodnutia. 

• Spravujte financie a 

ubezpečte sa, že vaša činnosť 

vytvárajúca niečo významné 

môže pretrvávať dlhodobo. 

Mobilizovanie  

iných 

Inšpirujte, nadchnite 

a prilákajte iných.  

• Inšpirujte a nadchnite 

príslušné zúčastnené strany.  

• Získajte podporu potrebnú 

na získavanie hodnotných 

výsledkov.  

• Demonštrujte efektívnu 

komunikáciu, presviedčanie, 

vyjednávanie a vodcovstvo. 

A
K

C
IA

 

Preberte 

iniciatívu 

Choďte do toho. • Iniciujte procesy, ktoré 

vytvárajú význam.  

• Prijmite výzvy.  

• Konajte a pracujte nezávisle, 

aby ste dosiahli ciele. Držte 
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sa úmyslov a napĺňajte 

plánované úlohy.  

Plánovanie  a 

manažment 

Určite priority, 

organizujte, 

nasledujte. 

• Stanovte si krátkodobé, 

strednodobé a dlhodobé 

ciele.  

• Určite si priority a plány 

činností.  

• Prispôsobte sa zmenám, 

ktoré ste nepredvídali.  

Vyrovnávanie sa 

s neistotou, 

nejasnosťou a 

rizikom  

Prijímajte 

rozhodnutia týkajúce 

sa neistoty, 

nejasnosti a rizika. 

• Urobte rozhodnutia, aj keď 

výsledok toho rozhodnutia 

nie je istý, keď je dostupná 

informácia len čiastková 

alebo neurčitá alebo ak 

existuje riziko neúmyselných 

výsledkov. 

• Aby ste zredukovali riziko 

zlyhania, hneď od začiatku 

zahrňte stratégiu testovania 

nápadov a prototypov v 

rámci procesu vytvárania 

hodnôt.  

• Rýchlo sa meniace situácie 

zvládajte promptne a 

flexibilne. 

Práca s inými  Vytvorte tímy, 

spolupracujte a 

vytvárajte kontakty. 

• Pracujte spoločne a 

spolupracujte s inými, aby 

ste rozvíjali nápady a menili 

ich na skutky.  

• Budujte kontakty.  

• Riešte konflikty a keď je to 

potrebné, čeľte konkurencii s 

pozitívnym prístupom. 

Učenie sa 

prostredníctvom 

skúsenosti  

Učenie sa prácou. • Využite každú iniciatívu, pri 

ktorej sa dá vytvoriť niečo 

významné ako príležitosť 

niečo sa naučiť.  
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• Učte sa s ostatnými, aj s 

rovesníkmi a mentormi.  

• Premýšľajte a poučte sa z 

obidvoch, z úspechu aj zo 

zlyhania (vášho vlastného ale 

aj iných).  

Zdroj: EntreComp, 2016 

Podnikanie ako kompetencia sa rozvíja pôsobením jednotlivcov alebo kolektívnych subjektov s cieľom 

vytvárať niečo významné pre ostatných. Podnikateľské vzdelávanie sa preto rozvíja dvoma aspektmi: 

1. Rozvoj zvyšujúcej sa autonómie a zodpovednosti pri riešení nápadov a príležitostí vytvárať 

niečo významné. 

2. Rozvoj kapacity na vytváranie niečoho významného od jednoduchých a predvídateľných 

súvislostí až po zložité a neustále sa meniace prostredie. 

Progresívny Model EntreComp 

Neexistuje jednotný postup krokov, ktoré sa musia urobiť, aby sa človek stal profesionálnym 

podnikateľom. Namiesto toho, ako je zrejmé z progresívneho Modelu, hranice individuálnych a 

kolektívnych podnikateľských kompetencií sa môžu posunúť vpred, aby sa dosiahol väčší vplyv 

prostredníctvom úsilia o vytváranie hodnôt. Cieľom tohto progresívneho Modelu je poskytnúť 

referencie pre rozvoj odbornej spôsobilosti počnúc vytváraním niečoho významného (prostredníctvom 

vonkajšej podpory) až po vytváranie transformačného významu. Pozostáva zo štyroch základných 

úrovní: základná, stredne pokročilá, pokročilá a úroveň expertov. Ako je zobrazené v tabuľke 3, každá 

úroveň sa delí na dve pod úrovne. Na základnej úrovni sa podnikateľská hodnota vytvára s externou 

pomocou. Na stredne pokročilej úrovni sa podnikateľská hodnota tvorí so stúpajúcou autonómiou. Na 

pokročilej úrovni sa rozvíja zodpovednosť za pretavovanie nápadov na skutky. Na úrovni expertov má 

vytvorená hodnota vo svojej referenčnej oblasti značný vplyv. 

Tieto úrovne odbornej spôsobilosti poskytujú čitateľovi spôsob, ako sa pozrieť na výsledky vzdelávania. 

Jeho cieľom je byť obsiahlym a ponúknuť nástroj, ktorý sa môže prispôsobiť rôznym potrebám. Nie je 

to nariadenie, ani nenaznačuje, že by všetci študenti mali získať najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti 

v kompetenciách, alebo že by mali dosiahnuť rovnakú úroveň odbornej spôsobilosti vo všetkých 

kompetenciách. Ak sú cieľovou skupinou podnikateľskej vzdelávacej skúsenosti zamestnanci z oblasti 

výroby topánok v určitom regióne, program by sa mohol sústrediť na pokročilú úroveň napríklad v 

rozvoji odbornej spôsobilosti v kompetenciách, ako sú využívanie príležitostí´, ´vízia´, ´mobilizovanie 

zdrojov´, ´mobilizovanie iných´, ´plánovanie a ´organizovanie´. Zároveň by bolo možné dosiahnuť 

stredne pokročilú úroveň odbornej spôsobilosti vo ´finančnej a ekonomickej gramotnosti´. Je 

nevyhnutné vybrať si zručnosti na základe priority v závislosti od potrieb študentov. Takže ak sa vrátime 

k predošlému príkladu, môžeme si radšej zvoliť ako prioritu zručnosť porozumieť finančnej 

životaschopnosti nápadov, než rozvoj zručnosti v podvojnom účtovníctve, čo by si vyžadovalo pokročilú 

úroveň odbornej spôsobilosti.  



 

34 
 

Tabuľka 3. Progresívny Model EntreComp 

 PROGRESÍVNY MODEL 

Základná úroveň Mierne pokročilá úroveň 

Spoliehanie sa na podporu ostatných Budovanie nezávislosti 

 Pod priamym 
dohľadom. 

So zredukovanou 
podporou ostatných, 
určitou autonómiou a 
spoločne s rovesníkmi. 

Ja sám a spolu s 
mojimi rovesníkmi. 

Preberanie a zdieľanie 
určitej zodpovednosti. 

Úroveň 1. Objavuj Úroveň 2. Preskúmaj Úroveň 3. 
Experimentuj 

Úroveň 4. Odváž sa 

Objavuj svoje kvality, 
potenciál, záujmy a 
želania.  
Rozpoznaj rôzne 
typy problémov a 
potrieb, ktoré sa 
dajú vyriešiť 
kreatívne.  

Preskúmaj rôzne 
prístupy k problémom, 
sústreď sa na 
rozmanitosť a rozvoj 
sociálnych zručností a 
postojov.  

Rozvíjaj svoje kritické 
myslenie a 
experimentuj s 
vytváraním významu, 
napríklad 
prostredníctvom 
praktickej 
podnikateľskej 
skúsenosti.  

Premeň myšlienky na 
činy v ´skutočnom 
živote´ a prijmi za to 
zodpovednosť.  

Pokročilá úroveň Expert 

Preberanie zodpovednosti Poháňajúca transformácia, inovácia a rast 

S určitým vedením a 
spolu s ostatnými.  

Preberanie 
zodpovednosti za 
rozhodnutia a prácu 
s ostatnými. 

Preberanie 
zodpovednosti za 
prispievanie ku 
komplexnému rozvoju 
v špecifickej oblasti. 

Podstatné prispievanie 
k rozvoju špecifickej 
oblasti. 

Úroveň 5. Zlepšuj Úroveň 6. Posilni Úroveň 7. Rozširuj Úroveň 8. Transformuj 

Zlepšuj svoje 
schopnosti, aby si 
premenil myšlienky 
na činy. Prevezmi 
čoraz väčšiu 
zodpovednosť za 
vytváranie 
rozvíjajúcich sa 
znalostí o podnikaní. 

Pracuj s ostatnými, 
využívaj znalosti, ktoré 
potrebuješ, aby si 
získal význam, a riešil 
stále komplexnejšie 
problémy. 

Zameraj sa na 
kompetencie potrebné 
na riešenie zložitých 
problémov, zvládni 
neustále sa meniace 
prostredie, v ktorom 
je stupeň neistoty 
vysoký. 

Zameraj sa na 
vznikajúce výzvy 
vývojom nových 
poznatkov 
prostredníctvom 
výskumných, 
vývojových a 
inovačných schopností s 
cieľom dosiahnuť 
dokonalosť a zmeniť 
spôsob, akým sa veci 
robia. 

Zdroj: EntreComp, 2016 
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8.  Výsledky vzdelávania 
Podľa Cedefop (2017) sú výsledky vzdelávania vyjadrením toho, čo sa od účastníka očakáva, aby vedel, 

bol schopný robiť a porozumieť im na konci vzdelávacieho obdobia a zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu 

v snahe zlepšovať kvalitu a význam vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Výsledky vzdelávania 

pomáhajú objasňovať zámery programu a kvalifikácií a uľahčujú zúčastneným stranám tieto 

očakávania dosiahnuť. 

Výsledky vzdelávania sa takisto používajú ako spoločný rámcový bod v Európskom kvalifikačnom rámci, 

aby sa uľahčilo porovnávanie a prenos kvalifikácií medzi krajinami, systémami a inštitúciami. Európsky 

kvalifikačný rámec (EKR) je spoločný európsky referenčný rámec, ktorého účelom je zvýšiť čitateľnosť 

a zrozumiteľnosť kvalifikácií v rôznych krajinách a systémoch, čo je dôležité pri podpore medzinárodnej 

mobility študentov. EKR, ktorý pokrýva kvalifikácie na všetkých úrovniach a vo všetkých subsystémoch 

vzdelávania a odbornej prípravy, poskytuje komplexný prehľad kvalifikácií. Európsky kvalifikačný rámec 

(EKR) definuje osem úrovní kvalifikácií, od základnej úrovne 1 až po pokročilú úroveň 8, aby sa zlepšila 

zreteľnosť a prenosnosť kvalifikácií.  

Tabuľka 4 zobrazuje popisy výsledkov vzdelávania EKR na úrovniach 6-8, čo zodpovedá úrovniam 

vysokej školy.  

 

Tabuľka 4. Popisy výsledkov vzdelávania podľa EKR 

 Vedomosti Zručnosti Zodpovednosť a 

autonómia 

EKR úroveň 6 

(bakalársky titul) 

Pokročilé vedomosti z 

oblasti práce alebo 

štúdia, vrátane 

porozumenia teóriám 

a princípom. 

Pokročilé zručnosti, 

prejavovanie 

majstrovstva a 

inovácií, vyžadované 

na riešenie zložitých 

a nepredvídateľných 

problémov v 

konkrétnej oblasti 

práce alebo štúdia. 

Riadenie komplexných 

technických alebo 

profesionálnych aktivít 

alebo projektov, 

preberanie 

zodpovednosti za 

rozhodnutia v 

nepredvídateľnom 

pracovnom alebo 

študijnom kontexte; 

preberanie 

zodpovednosti za 

riadenie 

profesionálneho 

rozvoja jednotlivcov 

a skupín. 
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EKR úroveň 7 

(magisterský/inžiniersky 

titul) 

Vysokošpecializované 

znalosti, niektoré z 

nich sú v popredí 

znalostí v oblasti práce 

alebo štúdia ako 

základ pre originálne 

myslenie a/alebo 

výskum. 

Kritické povedomie o 

znalostiach v oblasti a 

na rozhraní medzi 

rôznymi oblasťami. 

 

Špecializované 

zručnosti pri riešení 

problémov, 

vyžadované vo 

výskume a/alebo v 

oblasti inovácií pri 

rozvoji nových 

vedomostí a 

procesov a 

integrovaní 

vedomostí z rôznych 

oblastí. 

Riadenie a 

transformácia 

zložitých, 

nepredvídateľných 

pracovných alebo 

študijných súvislostí, 

ktoré si vyžadujú nové 

strategické prístupy; 

preberanie 

zodpovednosti za 

prispievanie k 

profesionálnym 

znalostiam a postupom 

a/alebo preskúmanie 

strategických výkonov 

tímov. 

EKR úroveň 8  

(titul PhD.) 

Znalosti na 

najpokročilejšej 

hranici oblasti práce 

alebo štúdia a na 

rozhraní medzi 

odbormi. 

 

Najpokročilejšie a 

najviac vyhranené 

zručnosti a techniky, 

vrátane syntézy a 

hodnotenia, 

vyžadované pri 

riešení vážnych 

problémov vo 

výskume a/alebo v 

oblasti inovácií a 

rozšírenie alebo 

zdokonalenie 

existujúcich 

vedomostí alebo 

profesionálnych 

postupov. 

Demonštrovanie 

serióznej autority, 

inovácií, autonómie, 

akademickej a 

profesionálnej integrity 

a nepretržitý záväzok 

voči rozvoju nových 

nápadov alebo 

procesov na popredí 

kontextu práce alebo 

štúdia, vrátane 

výskumu. 

Zdroj: Cedefop, 2017 

 

Výsledky vzdelávania pomáhajú objasňovať programové a kvalifikačné zámery a uľahčujú zúčastneným 

stranám pracovať na splnení týchto očakávaní. Prinášajú výhody študentom, keďže objasňujú, čo sa od 

nich očakáva, čo budú vedieť, rozumieť, byť schopní na konci vzdelávacej sekvencie alebo programu 

robiť; inštruktorom, keďže študentom budú pomáhať orientovať program, vyberať metódy a 

orientovať vzdelávací proces; pracovnému trhu, keďže objasňujú, aké zručnosti sú potrebné a 

pomáhajú ich naplniť správnym spôsobom; školiacej inštitúcii, keďže poskytujú dôležitý referenčný bod 
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pre kvalitu a poskytujú dôležitý vstup do nepretržitého prehľadu a rozvoja; a pre hodnotiteľa, keďže 

prístupy k výsledkom vzdelávania podporujú hodnotenie objasňovaním kritérií úspechu/zlyhania a 

výkonu. Ich význam spočíva v transparentnosti, ktorú ponúkajú, čo umožňuje overiť zhodu medzi 

potrebami spoločnosti a kvalifikáciou ponúkanou v rámci vzdelávania a odborného školenia. Výsledky 

vzdelávania sa musia vždy sústrediť na študentov a na to, čo očakávajú, že budú vedieť, budú schopní 

robiť a porozumieť v pojmoch vzdelania, zručností a kompetencií (Cedefop, 2017). 

Podľa Cedefop (2012) sú získané výsledky vzdelávania to, čo voláme kompetencie, ktoré sa posudzujú 

na základe schopnosti študenta aplikovať vedomosti a zručnosti v praxi, v spoločnosti a v práci. 

Definícia z roku 2008 na odporúčanie EKR môže byť chápaná ako kompromis poukazujúc na zdieľaný 

prístup: „Kompetencia znamená preukázanú schopnosť použiť vedomosti, zručnosti a osobné, sociálne 

a/alebo metodologické schopnosti v práci alebo pri štúdiu a v profesionálnom a osobnom rozvoji“ 

(Európsky parlament a Rada EÚ, 2008).  

Na to, aby študenti získali požadované podnikateľské kompetencie počas odbornej stáže EnterMode 

je dôležité, aby sa výsledky vzdelávania stanovili počas vytvárania plánu odbornej stáže. Rámec 

EntreComp poskytuje príklady a zoznam výsledkov vzdelávania pre každú kompetenciu a podľa úrovne 

pokroku. Z rámca EntreComp6 môžu podnikoví mentori vyberať výsledky vzdelávania, na ktoré sa stáž 

zameria. Viac informácií o tom, ako vyberať a písať výsledky vzdelávania môžete nájsť v Príručke 

mentorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 
 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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9. Gamifikácia a vzdelávacia hra 

EnterMode 
Podľa expertov je gamifikácia ´použitie prvkov dizajnu hier v iných ako hracích kontextoch´ (Deterding 

a spol., 2011). Vzdelanie je typický kontext, ktorý nie je hrou. Cieľom je teda urobiť inak nie veľmi 

zaujímavý alebo príjemný proces zaujímavým, vzrušujúcim, príjemným. Gamifikácia môže poskytovať 

okamžitú spätnú väzbu výkonu. Gamifikácia je relatívne nový vzdelávací prístup, ktorý pomáha 

zlepšovať vedomosti a zapájať študentov do učebného procesu. Gamifikácia ako učebná technika sa 

využíva na zvýšenie motivácie a aktívne zapojenie študentov. Využíva obzvlášť prvky hry, ktoré slúžia 

ako nástroje, s ktorými môžete pracovať, aby ste zaviedli špecifické aktivity do rámca odborných stáží, 

čo zapojí študentov a pomôže im dosiahnuť ich konečné ciele, získať podnikateľské kompetencie a 

zručnosti.  

V súčasnosti patria stážisti zvyčajne ku generácii Z, mladí ľudia (narodení od konca 90.tych rokov až do 

začiatku rokov 2000). Technológie sú im veľmi blízke a sú ovplyvnení videohrami. Vďaka videohrám sú 

zvyknutí na okamžitú spätnú väzbu, odmeny a iné herné prvky. Gamifikácia teda môže byť metódou, 

ktorá pomôže zapojiť a motivovať mladých ľudí do procesu učenia.   

Radosť z učenia získaná prostredníctvom gamifikácie zvyšuje zapojenie a výdrž študenta, hra a učenie 

sú úzko prepojené. Metodológia učenia založeného na výzve sa s prvkami gamifikácie rozširuje a vedie 

k správnej motivácii a zapojeniu sa. Študenti sú motivovaní k tomu, aby svoju misiu úspešne zvládli.  

Študenti sú prizvaní k tomu, aby pracovali na misiách na dosiahnutí určitého cieľa (výzvy) a to tak, že si 

vyberajú akcie a experimentujú. Môžu získať odznaky a body za skúsenosť, keď urobia určitý pokrok 

alebo niečo získajú. Gamifikácia môže zahŕňať alebo obmedzovať (limitované zdroje, čas), odmeny 

(získané odznaky, extra prostriedky), vlastníctvo (autonómia, voľby), a spokojnosť (nové príležitosti a 

prekážky).  

Je viacero prvkov gamifikácie, ktoré sa dajú do stáže aplikovať a kombinovať s balíčkom výziev. 

Niektoré príklady gamifikačných prvkov sú: zvedavosť/záhada, sledovanie pokroku/spätná väzba, 

časový nátlak, súťaž, spolky, skúmanie, prispôsobenie, menšie výzvy/misie, hlasovanie, rebríčky, ceny 

a pod.  

Všetky tieto prvky sa dajú kombinovať a aplikovať v priebehu realizácie učenia založeného na výzve. 

V čase, keď študenti pracujú na dokončení svojej hlavnej výzvy a konečnom odovzdaní výsledkov, môžu 

mentori použiť vyššie spomenuté prvky, aby vzbudili záujem študentov a motivovali ich k dosiahnutiu 

ich záverečného cieľa. Prvky gamifikácie sa používajú na motivovanie študentov a zabezpečenie ich 

aktívnej účasti v hlavnej výzve.  

Vzdelávacia hra EnterMode 

Ako sme už spomínali vyššie, partneri konzorcia EnterMode vyvinuli online vzdelávaciu hru, ktorá sa 

využije počas odbornej stáže na podporu nadobudnutia podnikateľských zručností a myslenia. 

Vzdelávacia hra a gamifikácia nie je to isté a je veľmi dôležité to zdôrazniť. Kým gamifikácia používa 

prvky hry, vzdelávacia hra je “skutočná” hra, ktorej účelom je vzdelávanie.  
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Rámec EntreComp zahŕňa 15 kompetencií (pozri vyššie). Naša vzdelávacia hra bude rozvíjať šesť z 

pätnástich podnikateľských kompetencií: kreativita; vízia; mobilizovanie zdrojov; rozpoznanie 

príležitostí; zvládanie neistoty, neurčitosti a rizika; práca s ostatnými.  

Zlepšenie zručností/kompetencií pomocou vzdelávacej hry nie je jednoduchá úloha a výber týchto 

šiestich podnikateľských kompetencií bol založený na požiadavkách vzdelávacej hry: jej zložitosti a 

rámca. Ak by bolo do vzdelávacej hry zahrnutých všetkých 15 kompetencií, s kompetenciou 1-1 by 

súvisela len 1-1 minihra, čo by neumožnilo kompetenciám rozvíjať sa na rôznych úrovniach. Vybraných 

6 kompetencií je praktickejších a dajú sa zlepšiť prostredníctvom minihier viac, než ostatné.  

Vzdelávacia hra je dostupná online, takže je prístupná študentom, ktorí vykonávajú stáž.   

Online hra je navrhnutá tak, aby umožňovala parametrizáciu pre rôzne kontexty a situácie, a preto ju 

možno aplikovať počas rôznych stáží. Zahŕňa tiež mechanizmy analytiky učenia, ktorých cieľom je lepšie 

porozumieť a zlepšiť výučbové prostredia. Analytika učenia umožňuje výber údajov na individuálnej aj 

inštitucionálnej úrovni. Umožňuje tak vysokým školám a podnikom vytvoriť efektívnu zhodu medzi 

tým, čo ponúka vzdelanie a reálnymi potrebami študentov.  

Vzdelávacia hra kombinuje zábavu s prenosom vedomostí a jej účelom je podporiť stážistov, aby si 

zlepšovali svoje kompetencie a porozumeli konceptu podnikania. Vzdelávacia hra kombinuje 

gamifikáciu a technológiu vo vzdelávacom kontexte. Predstavuje výzvu, vyvoláva zvedavosť, umožňuje 

kontrolu a spúšťa predstavivosť. Pocit kontroly, ktorý vzdelávacia hra poskytuje, umožňuje študentom 

na základe prijatej spätnej väzby viesť svoj vlastný proces smerom k želaným cieľom. Virtuálne 

prostredie navyše umožňuje študentom zväčšiť svoje skúsenosti a objavovať zručnosti a vedomosti. 

Prieskum, ktorý musí každý študent urobiť na to, aby mohol dokončiť misiu, ho vedie  k prekonaniu 

určitých ťažkostí, ktoré by sa v reálnom živote prekonať nedali. Chyby študentov nie sú vnímané ako 

zlyhania, ale ako príležitosti dostať spätnú väzbu. Hráči si vedia sledovať následky svojich rozhodnutí.  

Jednou z najväčších výziev pri vyvíjaní vzdelávacej hry je vytvoriť a udržať plynulý priebeh. Ak je úroveň 

výzvy príliš vysoká a úroveň hráčových zručností príliš nízka, môže to vyvolať úzkosť. Na druhej strane, 

ak je hra príliš jednoduchá, hráč sa môže začať nudiť.   

Aby sme tomu zabránili, existuje rámec príbehu a niekoľko minihier (kvízy, rozhodovacie stromy, 

pamäťové hry a ´potiahni a pusť´), ktoré majú rôznu úroveň obťažnosti.  

Rámec príbehu: Hlavným cieľom hráča je úspešný pracovný pohovor na konci hry, čo môže dosiahnuť 

jedine tak, že splní všetky úlohy na vysoké skóre a v priebehu hry dostane odznaky. Hráč si môže zvoliť 

jedného z troch mentorov, ktorý ho bude v priebehu celej hry sprevádzať, dá mu spätnú väzbu a 

informácie navyše, ktoré sa neskôr dajú pri pohovore použiť.  

Do vzdelávacej online hry sú vložené nasledujúce prvky gamifikácie: 

 

Zvedavosť/záhada: Vzdelávacia hra predkladá výzvy a kvízy, ktoré podporujú zvedavosť a podnecujú 

prieskum.  
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Proces sledovania/spätná väzba: Pre študentov je motivujúce vidieť svoj pokrok smerujúci k úrovniam 

majstrovstva, ktoré sú zosúladené so zručnosťami. Motivuje ich aj to, keď sú schopní vidieť vedomosti, 

ktoré získavajú. Používajú sa analytiky učenia, aby sa sledoval a riadil pokrok v učení.  

Časový tlak: Vzdelávacia hra má na niektoré výzvy a kvízy obmedzený čas, čo študentom pomáha viac 

sa sústrediť na aktivity a ubezpečiť sa, že splnia projekt v pridelenom časovom úseku. 

Súťaž: Body študentov sú zobrazené na rebríčkoch, takže si môžu navzájom porovnávať svoje výsledky 

s inými hráčmi.  

Avatari: Študenti si môžu vybrať vlastnú postavu a mentora, ktorý im bude počas celej hry radiť.  

Misie: Hra má sériu misií, ktoré sa dajú splniť individuálne. Takisto je tam séria úloh, ktoré sú prepojené 

a vedú k získaniu špeciálnej odmeny/kompetencie podľa rámca EntreComp.  

Rebríček: Zobrazuje pokrok v aktivitách, aby sa podporil lepší výkon.  

Ocenenia: Študenti dostávajú odznaky ako odmenu za splnenie určitých úloh. Odznaky sa udeľujú po 

získaní kompetencie podľa rámca EntreComp. 

Voľby: Študenti majú rôzne voľby a je vždy viac ako jeden spôsob na dokončenie rozhodovacích 

stromov. Študenti majú takisto možnosť sledovať následky svojich volieb.  

Vlastníctvo: Študentom je udelené plné vlastníctvo svojho vzdelávacieho pokroku a je im udelená 

autonómia plánovať svoje kroky: napr. si môžu zvoliť poradie krokov, ktoré je potrebné urobiť.  

Straty: Študenti môžu prehrať výzvu kvôli časovým obmedzeniam alebo nesprávnej voľbe, ale straty 

sú príležitosťou získať pozitívnu spätnú väzbu, ktorá im pomôže pri ďalšom pokuse.  

  



 

41 
 

10.  Spoločenstvo praxe EnterMode 
Podľa Wengera sú “spoločenstvá praxe skupiny ľudí, ktoré zdieľajú podobný záujem alebo zaujatie pre 

niečo, čo robia a učia sa, ako sa v tom zlepšovať na báze pravidelnej komunikácie” (Wenger, 2010). 

Budujú spoločnú zásobu vedomostí, zhromažďujú vo svojom odbore expertízu a rozvíjajú svoje 

zdieľané postupy integrovaním problémov, riešení a poznatkov.  

Spoločenstvo praxe (SP) je vzdelávacie partnerstvo medzi ľuďmi, ktorí sa naučili za určitý čas niečo 

konkrétne robiť a vyvinuli spoločnú prax ako to urobiť. Môžu to byť odborníci, ktorí riešia problémy, s 

ktorými sa stretávajú v práci, študenti, ktorých trápia školské záležitosti alebo dokonca pouličné gangy, 

ktoré zdieľajú repertoár stratégií na prežitie (Wenger, 2010). 

Na rozdiel od výučby založenej na vzdelávacom kurze sa súbor poznatkov o SP vyvíja v zložitom 

prostredí praxe a jeho výsledkom je „režim spôsobilosti“. Výučba sa chápe ako proces prehlbovania 

účasti v SP, aby človek zosúladil to, čo robí, s tým, čo robia ostatní.  

Model SP ´sociálneho učenia´ stavia na rozsahu domnienok o moderných spoločnostiach, napríklad 

zmena spôsobu produkovania a obehu poznatkov, čo si vyžaduje nové učebné modely. V starej 

paradigme učenie začína niečím, čo je známe. Potom sa prenáša na niekoho, kto to nepozná. Ale v 

neustále náročnejšom a dynamickejšom svete tento jednoduchý pohľad už viac nefunguje, pretože od 

študentov sa vyžaduje, aby ´improvizovali, riešili problémy, uplatňovali rôzne stratégie, chopili sa 

príležitosti a získali ostatných na svoju stranu. Učenie, ktoré je v súčasnosti podstatné, je sociálne, 

vynaliezavé a odohráva sa v reálnom čase. Viac než kedykoľvek predtým to, čo sa musíme naučiť, nám 

ešte nie je známe´ (Wenger a Trayner, 2015). 

Spoločenstvo praxe EnterMode je definované tak, aby podporovalo rozvoj, zdieľanie a kritickú reflexiu 

podnikateľskej praxe ako aj socializáciu nováčikov vo svete podnikania, a aby uľahčilo prúd vedomostí 

medzi vysokými školami a podnikmi pri organizovaní odborných stáží a budovaní zručností. Za týmto 

účelom poskytuje partnerstvo priestor ako aj nástroje na učenie a spoluprácu medzi učiteľmi vysokých 

škôl a mentormi podnikov, ktorí by mali rozvíjať u študentov podnikateľské zručnosti, osvojiť si Model 

EnterMode a organizovať študentské stáže.  

Hostiteľom SP EnterMode je DISCUSS, európska internetová platforma pre virtuálne Spoločenstvá 

praxe. Platforma DISCUSS ponúka bohatú ponuku nástrojov, ktorú môžu členovia SP využiť na 

vytvorenie obsahu, zdieľanie vedomostí a spoluprácu v súlade s rolami a pravidlami stanovenými pre 

účasť. Technológia podporuje úlohy ukladania, organizovania, vyhľadávania a poskytovania obsahu, 

pričom koordinuje komunikáciu a dodržiava pravidlá komunity.  

Noví členovia sa môžu zadarmo zaregistrovať na: www.discuss-community.eu. Po požiadaní o typ 

profilu, treba  vyberať “Sieť EnterMode | Vyššie vzdelávanie – Podnikateľská sieť pre podnikateľské 

vzdelávanie”. Po registrácii získajú noví používatelia email s upozornením, ktorý bude obsahovať 

aktivačný odkaz. Kliknutím na tento odkaz sa registračný proces dokončí a nový člen bude mať úplný 

prístup k Spoločenstvu praxe EnterMode.  Noví členovia sa tiež môžu do komunity zaregistrovať 

prostredníctvom prístupov na ich sociálnych sieťach.  

 

http://www.discuss-community.eu/
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SP sú ´ inštitúcie ľudí ´, ktoré sú podľa definície prirodzené, spontánne a seba riadiace, takže sa ťažko 

dajú navrhnúť na základe tradičných zásad organizačného usporiadania. Na rozdiel od organizácií je 

účasť dobrovoľná a osobná a ich členovia sú neformálne prepojení významom, ktorý spoločne 

nachádzajú v učení; členstvo sa nevzťahuje k pevne stanoveným rolám alebo úlohám; aktivity a 

vedomosti sa zdieľajú, ale nestávajú sa súčasťou úloh; SP nie sú poháňané výstupmi so zdieľanými 

cieľmi, míľnikmi a výsledkami.  

Avšak aj virtuálne spoločenstvá praxe (VSP) sa riadia organizačnými princípmi, bez ktorých by 

koordinácia a spolupráca nebola možná. VSP uplatňujú organizačné štruktúry a prvky podobné tým 

ktoré sa uplatňujú vo svete reálnych organizácií, ako sú roly, pravidlá, členovia alebo zdieľané definície 

a pojmy. Členovia ich používajú pri vzájomnej interakcii ako spoločný jazyk. Úlohy členov zabezpečujú 

legitimitu činností a signalizujú komunite možnosti vlastníka, kontrolu pravidiel spoločenstva pre 

legitimitu členstva, normatívnu primeranosť interakcií a pomáhajú predchádzať nežiadúcim alebo 

urážlivým statusom. Profily členov umožňujú priraďovať činnosti a príspevky osobám, vyberať kontakty 

s podobnými alebo doplnkovými odbornými znalosťami a nadviazať kontakty s ostatnými členmi 

komunity. Aby sme to zhrnuli, všetky tieto prvky podporujú štruktúrovanú interakciu medzi členmi a 

vymedzujú rozsah potencionálnych aktivít a následkov do takého rozsahu, že si komunita môže vytvoriť 

dôveru a kolektívnu identitu (Preisinger-Kleine, 2013).  

 Roly v Spoločenstve praxe EnterMode 

Pridelenie rolí je kľúčom úspechu každej virtuálnej komunity. Všeobecne povedané je každá rola 

abstrakciou triedy účastníkov komunity a je opísaná z hľadiska práv a povinností ako aj požadovaných 

schopností ako predpokladu pre výkon roly. Pokiaľ ide o počiatočnú fázu VSP EnterMode, sú 

definované nasledovné základné roly: administrátor, moderátor, facilitátor a člen. Administrátori a 

moderátori predstavujú manažment komunity. Zabezpečujú fungovanie komunity ako celku po 

technickej aj po organizačnej stránke.  

Kým manažmentu, moderátorovi a facilitátorovi sú im ich úlohy pridelené, úloha člena je používateľovi 

automaticky po prihlásení do komunity EnterMode daná. Štandardne mu nedáva žiadne zvláštne 

právo, ale administrátori ju môžu upraviť tak, že pridajú oprávnenia, ktoré môžu byť v určitých 

situáciách žiadúce. 

Úloha administrátora automaticky pripadá na tvorcu komunity a dáva mu úplnú kontrolu nad správou 

komunity, vrátane správy konfigurácií a obsahu. Moderátormi boli menované tri osoby z partnerstva 

projektu. Ich úlohami sú plánovanie a realizácia aktivít komunity, starostlivosť o pokrok komunity, 

rozvoj vodcovstva, vznik rolí a úloh členov a spoločne s facilitátormi sprostredkujú rôzne záujmy a 

potencionálne konflikty medzi členmi komunity. 

Facilitátori sú zodpovední za širšie rozpätie úloh, ktoré vyvstávajú z cyklu toku znalostí EnterMode 

(Obrázok 4).  

Tok znalostí Spoločenstva praxe EnterMode 

Cyklus toku znalostí EnterMode je určený tak, aby pracoval podľa štyroch dimenzií: zdroje znalostí, 

zdieľanie znalostí, riadenie znalostí a prenos znalostí. Aby každý stupeň správne fungoval, vyžaduje si 

sadu doplnkových aktivít zo strany moderátora/facilitátora.  
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1) Spravovanie zdrojov znalostí 

VSP spája dva typy zdrojov znalostí: ľudí a objekty znalostí. Hlavnou úlohou facilitátorov je zistiť potreby 

členov, čo môžu do komunity priniesť a budovať vzťahy s kľúčovými členmi. Na druhej strane 

zabezpečia, že sú objekty znalostí správne riadené. Hovoríme o objektoch, akými sú otvorené 

vzdelávacie zdroje, fotky, videá, zvukové súbory, textové dokumenty, linky a vložené webové obsahy 

(prezentácie, slide, video, články, blogy a podcasty).  

2) Uľahčovanie zdieľania znalostí  

Facilitátori stimulujú komunitné aktivity. Urýchľujú zásahy a úvahy tak, že dávajú otázky, posilňujú 

spoločné učenie, pozývajú rôzne úrovne účastníkov, vytvárajú význam, kontrolujú prospešnosť 

komunity, rozširujú komunitu a spoločne s moderátormi organizujú akcie.  

 

 Obrázok 4: Cyklus znalostí EnterMode 

 

 

 

3) Riadenie znalostí 

 

Facilitátori podporujú produktivitu a organizujú výsledky. Pýtajú sa, čo a prečo funguje, zaujímajú sa o 

ťažkosti, ktorým čelia, o faktory úspechu a či sa osvedčený postup spoločne odsúhlasil.  

Zdroje znalostí 

Začíname 

Riadenie znalostí  

Výsledky 

Prenos 

znalostí 

Zdieľanie 

znalostí Aktivácia Aplikácia Proces SP 

EnterMode 

Zdroj: vlastné spracovanie 



 

44 
 

 

4) Prenos znalostí 

 

Facilitátori zabezpečujú, aby komunita využívala získané znalosti. Stimulujú spätnú väzbu od 

organizátorov odborných stáži o tom, čo sa naučili a odporúčania na zlepšenie postupov stáží: Čo by 

sme si mali ponechať? Čo by sme mali vynechať? Čo by sme mali pridať?  

 

Čo sa návrhu týka, existuje sedem princípov ´kultivovania´ spoločenstva praxe (Wenger a spol., 2002): 

1. Dizajn pre evolúciu, 2. Otvorený dialóg medzi vnútornými a vonkajšími očakávaniami, 3. Existencia 

rôznych úrovní účasti, 4. Rozvoj verejného aj súkromného komunitného priestoru, 5. Zameranie na 

význam, 6. Kombinácia známeho a nového, 7. Vytváranie komunitného rytmu. Partnerstvo projektu 

prispôsobilo tieto zásady konkrétnym cieľom SP EnterMode. 
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11. Analytika učenia 
Analytika učenia je vzdelávacia aplikácia webovej analytiky zameraná na profilovanie študentov, 

proces zhromažďovania a analyzovania podrobností o jednotlivých interakciách študentov v online 

vzdelávacích činnostiach (správa NMC Horizon, 2016).  

Doterajší výskum v oblasti analytiky učenia sa však zameriava na ‘predpovedanie a riadenie pokroku v 

učení jednotlivých študentov za predpokladu, že je zavedený inštitucionálny systém riadenia 

vzdelávania (SRV). Podpora je uľahčená odporúčaniami týkajúcimi sa obsahu alebo aktivít vzdelávania´ 

(Klamma, 2013). Dôsledkom toho sa analytika učenia primárne zaviedla v oblastiach formálneho 

vzdelávania, zatiaľ čo vieme málo o jej fungovaní v neformálnom vzdelávaní, akými sú napr. aj 

spoločenstvá praxe, pre ktoré nie sú dostupné ani školiace materiály, ani SRV. Klamma zdôrazňuje, že 

´informácie poskytované štandardnými analytickými prostriedkami na učenie sú pre neformálnu 

analýzu úplne nepoužiteľné, bez ohľadu na to, či sa odohrávajú na individuálnej alebo komunitnej 

úrovni, pretože v neformálnom vzdelávaní je použitie SRV ako vzdelávacieho nástroja alebo akýkoľvek 

vzdelávací obsah daný. Cieľ vzdelávania a vzdelávacie aktivity ako aj ich poradie nie sú v procesoch 

neformálneho vzdelávania pevne stanovené´ (Klamma, 2013). 

 

Na rozdiel od vzdelávania odohrávajúceho sa v inštitucionálnom prostredí, prehlbujú SP svoje 

vedomosti a odbornosť priebežne vzájomnými interakciami. Keďže tam neexistuje žiaden predpísaný 

spôsob učenia, sú prirodzene neformálne, autonómne a sami sa organizujú (Sanchez-Cardona a spol., 

2012). Analytika učenia sa v mnohých ohľadoch aplikuje do vzdelávania ako ´veľké údaje´ (big data). 

Čísla v SP sú však ´často príliš malé, aby sa z nich dali vyvodzovať štatistické závery alebo aby sa dali 

štandardizovaným spôsobom aplikovať algoritmy získavania údajov o vzdelávaní´ (Klamma, 2013).  

V malých SP môžu byť komunitní manažéri schopní prečítať všetok obsah, ktorým prispeli členovia, ako 

aj diskusie a spoznať takmer všetkých účastníkov. Akonáhle však SP dosiahne určité rozmery, takéto 

pokrytie sa stane nemožným. Rozdelenie práce je jeden z prístupov, ktorý umožňuje odpovedať na 

dynamiku aktivít komunity a vzťahov, ale je takisto nápomocné pre manažérov komunity, keď majú 

systematicky vytvorený, holistický obraz o tom, čo sa deje. Analytika učenia poskytne tento obraz, 

čerpaním zo značného objemu ´vyčerpaných dát´ produkovaných online aktivitou komunity. Okrem 

základnej webovej analytiky sú tieto údaje pre praktikov zväčša nevyužitým zdrojom. 

V priebehu posledných rokov sa zameranie na analytiku učenia rozšírilo, pričom sa začleňujú aj prípady 

vzájomného učenia, obzvlášť učenie vo vzdelávacích komunitách. Za účelom analytiky učenia a 

budovania vedomostí, ktoré sa odohráva vo vzdelávacích komunitách, boli zaradené tri rôzne 

metodologické prístupy: analytika zameraná na obsah, analytika zameraná na proces a sieťová 

analytika (Greller a Hoppe, 2017). 

 

o Analytika zameraná na obsah kombinuje rôzne metódy, ako sú sémantická analýza 

artefaktov vytvorených používateľmi a výpočtové techniky obsahovej analýzy, s 

prístupom, ktorý zistí, ako študenti porozumeli určitej téme alebo subjektu.  
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o Analytika orientovaná na proces je navrhnutá tak, aby doručovala informácie o 

vzorcoch dočasnej aktivity a obdobiach samoštúdia, akými sú používanie nástrojov na 

vzdelávanie a vo väčšine prípadov je odvodená z výpočtovej analýzy protokolových 

súborov.  

 

o Analytika sociálnych sietí sa môže zamerať na interakciu študent-študent, ako aj  

študent-artefakt. Vyznačuje sa pohľadom na relačnú perspektívu a nahliadaním na 

aktérov ako na uzly v sieti, ktoré sú znázornené ako grafová štruktúra. V tomto zmysle 

sieť pozostáva zo súboru aktérov a súboru väzieb medzi pármi aktérov. Typ párového 

spojenia určuje povahu každej sociálnej siete. Príkladmi rôznych typov väzieb sú 

príslušnosť, priateľstvo, profesionálna, behaviorálna interakcia alebo zdieľanie 

informácií. Analytika sociálnych sietí sa používa na analyzovanie akumulácie 

sociálneho kapitálu ako meradla reputácie, ale aj strategického postavenia člena v 

komunite, na identifikovanie expertov a nováčikov v SP, na ich vzájomné odlíšenie a 

na zostavenie odporúčacích algoritmov (príklad: LinkedIn).  

 

Spoločenstvo praxe EnterMode je definované tak, aby podporovalo rozvoj, zdieľanie a kritickú reflexiu 

podnikateľskej praxe ako aj socializáciu nováčikov vo svete podnikania, a aby uľahčilo tok vedomostí 

medzi vysokými školami a podnikmi pri organizovaní odborných stáží a budovaní zručností. Za týmto 

účelom poskytuje partnerstvo priestor, ako aj nástroje na učenie a spoluprácu medzi učiteľmi vysokých 

škôl a mentormi podnikov, ktorí sú povolaní rozvíjať u študentov podnikateľské zručnosti, osvojiť si 

Model EnterMode a organizovať študentské stáže. 

Model EnterMode zahŕňa nástroje analytiky učenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť kvalitu a účinnosť 

odborných stáží tak, že umožňujú mentorom a organizáciám prispôsobiť program stáží osobným a 

organizačným potrebám. Analytika učenia v modeli stáží sa bude správať ako podporný nástroj pre 

poradenstvo študentom, zabezpečenie kvality, rozvoja aktivít a zlepšenie efektivity.   

Hlavným zdrojom údajov analytiky učenia sú online hry a spoločenstvo praxe. Vzdelávacia hra zahŕňa 

mechanizmy analytiky učenia, aby bolo možné sledovať a riadiť vzdelávací pokrok študentov, zatiaľ čo 

hrajú hru. Úspechy v hre EnterMode sa používajú ako spúšťače na hodnotenie a kontrolu procesov 

založených na znalostiach. Analytika učenia takisto uľahčuje samo štúdium študentov, keďže získané 

štatistické údaje môžu mentori použiť na budovanie hypotéz a z nich odvodiť osobné odporúčania pre 

ďalšie konanie. Osobné odporúčania môžu byť takisto založené na hodnoteniach študentov, napr. na 

základe výsledkov kvízu sa študentom odporúča, aby sa vrátili k určitej lekcii a tak ju úspešne dokončili.  

Zhromaždené údaje o aktivitách, ako sú napr. príspevky do spoločenstva praxe alebo úspechy v hre 

EnterMode, sa používajú na hodnotenie a kontrolu procesov založených na vedomostiach. Tieto údaje 

sú takisto zamerané na pomoc študentom pri ich samo štúdiu a to tak, že podporujú sebareflexiu alebo 

osobné odporúčania pre ďalšie konanie. Napríklad, študenti z toho istého študijného odboru sa dajú 

identifikovať podľa údajov o problémoch a riešeniach. Na základe týchto údajov je tiež možné vybrať 

veľmi úspešných riešiteľov problémov, a tí si môžu následne svoje skúsenosti vymieňať s inými.  

EnterMode implementuje dva typy analytických metód učenia, z ktorých každý sa týka špecifického 

typu študentov. 
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Na jednej strane sa analytika učenia vzťahuje k študentom, ktorí hrajú hru v kontexte svojej stáže. Tu 

má analytika učenia za cieľ zviditeľniť vzdelávací výkon študenta alebo skupiny študentov v rôznych 

oblastiach kompetencie. Očakáva sa, že analytika učenia prinesie dôležité informácie o stave znalostí 

študentov v týchto oblastiach a o ich zmenách v priebehu času. Analytika učenia má okrem toho 

poskytovať informácie o medzerách v znalostiach, ktoré môžu ovplyvniť výkon stáže, a tak zviditeľniť 

potenciálne oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.  

Druhý typ analytiky učenia sa vzťahuje ku procesom kolektívneho učenia, ktoré sa odohrávajú v 

Spoločenstve praxe EnterMode. Zameriava sa na odborníkov, ktorí sa v rámci SP učia jeden od druhého 

vymieňaním poznatkov a skúseností, s cieľom riešiť problémy a ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť pri 

implementácii modelu EnterMode. Na rozdiel od prvého prípadu je analytika učenia zameraná na 

zviditeľňovanie fungovania SP ako vzdelávacej komunity a na spôsob, akým podporuje proces toku 

znalostí uvedený v predchádzajúcej kapitole (tok znalostí EnterMode) a jeho prínos k budovaniu 

spoločného základu praxe odborných stáží EnterMode.  

Získané údaje, ktoré sa analyzujú prostredníctvom analytiky učenia zahŕňajú:  

• zdroje, ktoré študenti používajú, zhromažďujú, vytvárajú (ako sú video, obrázky, text, odkazy 

a iné zdroje vzdelávania, od ktorých sa očakáva, že ich budú študenti v priebehu SP používať); 

• interakcie medzi používateľmi; 

• vytvorené učebné témy; 

• výsledky hodnotenia podľa merania dosiahnutých výsledkov; 

• pokrok vo vedomostiach; 

• spokojnosť a záväzok posúvať svoje znalosti vpred. 

 

V neposlednom rade pomáha analytika učenia identifikovať najefektívnejšie nástroje pre zhodnotenie 

učebnej skúsenosti. Počas stáže bude v Spoločenstve praxe ponúknutý výber nástrojov a pre každý z 

nich sa budú sledovať a analyzovať interakcie používateľov.  

Pre aplikáciu analytiky učenia v Spoločenstve praxe EnterMode navrhujeme kombináciu metód oboch 

analytík, orientovanej na proces aj sieťovej. Použitie analytiky orientovanej na obsah v odborných 

stážach EnterMode by bolo málo významné, keďže študenti by sa počas svojich interakcií museli 

odvolávať na spoločnú sadu učebných materiálov, čo sa v prípade EnterMode nedá aplikovať.  

Nasledovná tabuľka zobrazuje množstvo úvodných nápadov, ktoré slúžia ako odrazový mostík pre 

hlbšie skúmanie témy analytiky učenia SP. Tabuľka začína od najvýznamnejšieho riešenia k 

nezaujatému spracovaniu analytických údajov učenia: zaznamenávanie aktivít na nízkej úrovni, napr. 

interakcie študentov alebo vzdelávacie nástroje (objekty učenia). Pokračuje zložitejšími nápadmi na 

meranie reputácie a strategických pozícií členov komunity a končí analýzou toku znalostí medzi 

heterogénnymi typmi účastníkov. Je zrejmé, že možnosti analytiky učenia, to znamená zber osobných 

údajov a hĺbková analýza dát, do značnej miery závisia od súhlasu účastníkov. Preto budú v čase 

realizácie požiadaní o aktívny súhlas. Na základe GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) majú 

právo kedykoľvek svoj súhlas stiahnuť. 
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Tabuľka 5. Údaje, ktoré sa dajú získať prostredníctvom analytiky učenia SP  

Zapojenie 

používateľov 

Zdieľané statusy Komentáre statusov a 
položky zdieľané 
ostatnými členmi  

Odporúčania pre  
statusy a položky 
zdieľané ostatnými 
členmi  

Frekvencia a počet 
zdieľaných položiek 

Zahájenie diskusie  Frekvencia a počet 
pozretých alebo 
stiahnutých položiek 

Centralita študentov Vzťahy s ostatnými 
členmi  

Frekvencia výmeny s 
členmi  

Spätná väzba ´prijatá´ 
po diskusiách a 
zdieľané položky 

Zhluky (klastre) 
ústredných študentov 

Vzájomné prepojenia Vzájomné zmienky v 
postoch 

Sledovaní členovia 

Význam odbornej 
stáže a osvedčených 
postupov 

Výsledky opakovaných 
prieskumov verejnej 
mienky 

  

Tok znalostí medzi 
vysokými školami a 
svetom podnikania 

Vzniknuté prepojenia 
medzi vysokou školou 
a podnikom 

Frekvencia a hustota 
interakcií medzi 
vysokou školou a 
podnikom 

Pracovníci vysokej 
školy sledovaní 
pracovníkmi podniku a 
naopak 

Zdroj: vlastná tvorba 

 

SP EnterMode sú dostupné prostredníctvom DISCUSS, európskej internetovej platformy pre virtuálne 

Spoločenstvá praxe, ktoré používajú rámec Joomla. Pre analytiku učenia sa vytvorí množstvo nových 

položiek, ktoré sú založené na štruktúre Mode- View- Controller. 

Vypočítané výsledky budú zobrazené a znázornené prostredníctvom panelu. Vybrané výsledky vnútri 

SP EnterMode budú zobrazené pomocou modulov.  

Je samozrejmé, že je potrebné dôkladne preskúmať každú z vyššie uvedených myšlienok, otestovať jej 

relevantnosť, platnosť, spoľahlivosť a predovšetkým vhodnosť na účel. Očakávame, že analytika učenia 

prinesie dôležité informácie o individuálnom učení, ako aj o procesoch kolektívneho učenia a týmto 

spôsobom nám pomôže lepšie porozumieť vplyvu EnterMode v praxi.  
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12.  Implementácia modelu odborných 

stáží  
Pri zavádzaní Modelu odborných stáží EnterMode je potrebné realizovať celý zoznam procesov. 

Procesy môžete vidieť na nasledujúcom obrázku: 

 

Obrázok 5. Procesy odborných stáží EnterMode 

Fáza prípravy 

Telefonát podnikom Telefonát študentom 
Výber podnikov a 

študentov 

Podpísanie 
memoranda o 
porozumení 

 

 

Príprava individuálnej odbornej stáže 
Zhoda medzi podnikmi a 

študentmi 
Študent a podnik pripravia plán 

odbornej stáže 
Podpísanie dohody o 

vzdelávaní 
 

 

Realizácia odbornej stáže 
Fáza zapojenia Fáza skúmania Akcia Vzdelávacia hra SP 

 

 

Následný proces 
Seba hodnotenie Správa mentora Finálne hodnotenie vysokej 

školy 
             Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Model odborných stáží EnterMode začína telefonátom študentom a podnikom, ktorý uskutočňuje 

administratívna kancelária vysokej školy.  Na základe stanovených výberových kritérií pre študentov a 

podniky obvolá zodpovedný akademický pracovník uchádzačov a pripraví potrebnú dokumentáciu. Po 

konečnom výbere študentov a podnikov, ktorí sa budú zúčastňovať stáží EnterMode, administratívna 

kancelária vysokej školy podporí zhodu medzi nimi, a to za účasti zodpovedného akademického 

pracovníka. Každá univerzita sa musí rozhodnúť, koľko študentov môže Model prijať, a to v závislosti 

od svojej štruktúry a času, ktorý môže venovať príprave a pomoci stážistom a podnikom.  

Ďalším krokom je vypracovanie plánu stáže, na ktorom spoločne pracujú študenti a podnik, aby 

definovali výzvy, ktoré sa budú v priebehu stáže uskutočňovať, ako aj výsledky vzdelávania, ktoré sa 

dosiahnu. Výsledky vzdelávania, ktoré sa určia, budú vychádzať z rámca EntreComp a budú zacielené 
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na konkrétne kompetencie naprieč modelom pokroku. Návrh stáže je zameraný na používanie 

výsledkov rámca EntreComp, podporovanie konkrétnych výziev, ktoré sú zamerané na podnikateľské 

kompetencie, ktoré určil rámec. Realizácia učenia založeného na výzve uľahčí nadobudnutie 

podnikateľských zručností a kompetencií ako aj ich posun na vyššie úrovne. Výzva je otvorený výrok 

vytvorený na základe reálnej situácie podniku. Môže to byť problém, nový projekt, nový produkt a pod. 

Tieto výzvy určia mentori stáže a budú im pri tom nápomocné analytiky učenia, služby inkubátora a 

vzdelávacia hra. Následne sa plán stáže pošle na schválenie zodpovednému akademickému 

pracovníkovi, ktorý spolu s administratívnou kanceláriou vypracuje dohodu o vzdelávaní. Dohoda o 

vzdelávaní musí byť podpísaná tromi stranami: zástupcom vysokej školy, zástupcom podniku a 

študentom.  

Počas stáže sa implementuje učenie založené na výzve a stáž sa rozdelí na tri fázy- zapojenie, skúmanie 

a akcia. Procesy učenia založeného na výzve sú podrobne popísané v predchádzajúcich kapitolách. 

Podniky, ktoré uskutočňujú podnikateľské stáže, budú pre študentov fungovať ako “inkubátory” a 

pomôžu im vytvoriť si vlastné nápady na základe danej výzvy. Počas stáže budú študenti takisto pozvaní 

hrať vzdelávaciu hru, ktorá bude slúžiť ako doplnok pri posilňovaní podnikateľských kompetencií a 

zručností.  

Na konci stáže sa uskutoční finálne hodnotenie, ktoré vykoná mentor podniku a zodpovedný 

akademický pracovník, ktorí zhodnotia dosiahnuté výsledky vzdelávania, celkovú realizáciu stáže, 

získané teoretické a praktické vedomosti a pod. Zároveň študent použitím dopredu danej metódy a 

nástroja získaných podnikateľských zručností uskutoční sebahodnotenie. Mentor podniku si pozrie 

výsledky sebahodnotenia a poskytne študentovi spätnú väzbu a odporúčania.  

Podrobnosti o konkrétnych krokoch, ktoré sa majú vykonať v každej fáze odbornej stáže a príslušných 

šablónach nájdete v Príručke mentorov EnterMode.  
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13. Udržateľnosť Modelu odborných stáží 

EnterMode 
Ako sme videli, hlavným cieľom Modelu odborných stáží EnterMode je zlepšiť podnikateľského ducha 

študentov a stimulovať ich záujem o premieňanie myšlienok v činy. Iným pilierom Modelu je stimulovať 

partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi, aby sa potvrdila a zabezpečila 

udržateľnosť Modelu.  

Ako je uvedené v rámci EntreComp, podnikanie je, keď konáte podľa príležitostí a nápadov a 

premieňate ich na niečo významné pre iných. Vytvorená hodnota môže byť finančná, kultúrna alebo 

sociálna (FFE-YE, 2012). Model EnterMode predstavuje most medzi svetmi vzdelávania a práce, pričom 

finálnymi  príjemcami budú študenti.  

Využívanie učenia založeného na pracovnej činnosti pri rozvoji prierezových schopností je novým 

významným trendom v oblasti vzdelávania, ako sa jasne uvádza v nedávnom Sympóziu o vzdelávaní 

organizovanom OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) a Cedefop7. Nakoľko 

fungujeme vo svete, kde sa vyžadujú nové zručnosti, rozvoj podnikateľských kompetencií je pre 

študentov kritický. Model odborných stáží EnterMode, ktorý navrhujeme, predstavuje efektívny 

prístup, ktorý sa dá jednoducho integrovať do súčasných schém stáží, keďže si nevyžaduje významné 

investície, čo sa nákladov týka. Predsa len si však vyžaduje investície v pojmoch potrebného 

akademického personálu, podnikových mentorov a pri budovaní Spoločenstva praxe medzi všetkými 

zúčastnenými stranami.  

Predpoklady pre adaptáciu, úspech a udržateľnosť Modelu sú:  

 Na organizačnej úrovni 

• Motivácia vysokých škôl prijať takýto program a ponúknuť študentom podnikateľské 

vzdelávanie ako ďalšiu možnosť k už zavedenému programu stáží. 

• Vytvorenie siete podnikov, ktoré súhlasia, že sa pridajú k EnterMode a ponúknu 

študentom vysokých škôl miesto pre kvalitnú stáž. 

• Výber podnikov, ktoré sa pridajú do schémy. Hlavným kritériom je ich záväzok 

poskytnúť inkubačné služby, napríklad mentorovanie, podporu, vytváranie kontaktov a 

prostriedkov potrebných pre získanie ich projektu.  

• Budovanie kapacít akademických pracovníkov a podnikových mentorov zapojených 

prostredníctvom Spoločenstva praxe a prostredníctvom ad hoc seminárov a webových 

seminárov. 

 

 

7 2019 joint Cedefop and OECD symposium: The next steps for apprenticeship, Paris 7/10/2019, 
retrieved at https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/2019-joint-cedefop-
and-oecd-symposium-next-steps-apprenticeship-0 
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 Na osobnej úrovni 

• Motivácia a aktívna účasť všetkých zúčastnených osôb, napr. akademického 

personálu, podnikových mentorov a študentov.  

• Výber študentov nasledujúcich vlastnú motiváciu pridať sa k schéme. 

• Sústavná spolupráca medzi zodpovedným akademickým pracovníkom, mentorom 

podniku a študentom. 

• Hodnotenie úspechov študentov a sústavné zlepšovanie EnterMode.  

Partneri EnterMode sú prostredníctvom SP ochotní poskytovať poradenstvo a podporu vysokým 

školám, ktoré sa chcú do modelu odborných stáží EnterMode vo svojich inštitútoch prihlásiť. Expanzia 

SP s viacerými vysokými školami a podnikmi umožní vytvorenie multimodálnej siete, ktorá bude 

prínosná pre všetkých účastníkov. Vysoké školy budú z tejto veľkej siete a účasti podnikov profitovať 

nielen vo svojom regióne, ale aj v zahraničí. Podniky budú profitovať zo spolupráce s rôznymi vysokými 

školami po Európe lákajúc študentov, ktorí môžu priniesť význam ich prevádzkam a každodenným 

činnostiam.  

Ako doplnok a na zabezpečenie udržateľnosti Modelu partneri vyzdvihnú osvedčené postupy, ktoré 

vyplynú z praktickej realizácie odborných stáží EnterMode. Iné prostriedky, ktoré sa dajú použiť na 

zabezpečenie šírenia výsledkov projektu budú videá, posty na sociálnych sieťach, tlačové správy, články 

a informačné materiály, ktoré budú distribuované do podnikov a iných vysokých škôl. Navyše budú 

vysoké školy využívať svoju sieť absolventov, aby informovali budúcich študentov o výhodách, ktoré 

stáže EnterMode prinášajú. Tým, že sa zapojí viac podnikov a študentov do programu odborných stáží 

s cieľom zlepšiť podnikateľské zručnosti študentov, kultúra stáží na vysokých školách sa zmení a stále 

viac inštitúcií bude Model EnterMode prijímať.  

Naším hlavným cieľom je zaviesť Model EnterMode ako šablónu na plánovanie všetkých budúcich stáží 

na univerzitách zapojených do projektu. Predstavujeme si, že prostredníctvom jeho šírenia sa 

distribúcia používania Modelu bude rozširovať na iné vysoké školy v Európe, ktoré majú takisto za cieľ 

rozvíjať svoje programy. Veríme, že vzhľadom k tomu, že študenti sú konečnými užívateľmi výhod 

Modelu a získajú podnikateľské zručnosti a schopnosti, čo bude mať dopad na ich budúce životy a 

kariéry, sa v konečnom dôsledku oni sami stanú tými, ktorí zabezpečia udržateľnosť Modelu.  
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Slovník  

Pojem Popis 

Administratívny pracovník na vysokej škole  Administratívny pracovník vysokej školy má na 
starosti administratívnu správu stáže.  

Analytika učenia  
 

Meranie, zber, analýza a správa o údajoch o 
študentoch, za účelom porozumenia a 
optimalizovania učenia a prostredia, v ktorom sa 
uskutočňuje.  

Distribuované sociálne učenie  
 

Teória procesov učenia a sociálneho správania, 
podľa ktorej sa nové správanie dá získať 
pozorovaním a napodobňovaním iných. Je 
rozdelené, nepotrebuje interakciu tvárou v tvár; 
skôr vytvára rozdelené zdroje cez sieť.  

EntreComp 
 

Európsky rámec pre podnikateľské kompetencie 
(EntreComp) definuje podnikanie ako rámec. 
EntreComp je bežný referenčný rámec, ktorý 
určuje 15 kompetencií v troch kľúčových 
oblastiach, ktoré popisujú, čo znamená byť 
podnikateľom.  

Gamifikácia 
 

Použitie prvkov dizajnu hier v neherných 
súvislostiach.   

GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) 
 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je 
nariadenie EÚ o ochrane údajov a súkromia 
všetkých jednotlivých občanov Európskej únie 
(EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA).  

Inkubácia 
 

Kombinácia procesov rozvoja podnikania, 
infraštruktúry a ľudí, ktorých cieľom je vytvoriť 
nové a malé podniky tým, že ich podporí v 
počiatočných fázach vývoja. 

Inštitúcia vyššieho vzdelávania  
 

Inštitúcia vyššieho vzdelávania je pojem používaný 
v Európe, ktorý sa vzťahuje k organizáciám 
poskytujúcim vyššie, post sekundárne a/alebo 
terciárne vzdelávanie.  

Kancelária pre medzinárodné vzťahy  
 

Univerzitné služby zodpovedné za rozvoj a 
koordináciu medzinárodných aktivít 
zamestnancov a študentov. Zahŕňa poskytovanie 
podpory a spätnej väzby manažmentu univerzity 
ohľadom zamestnancov a mobility študentov.  

Kancelária pre výber povolania 
 

Kancelárie pre výber povolania alebo služby pre 
výber povolania sú na univerzitách populárne. Sú 
to služby, ktoré pomáhajú jednotlivcom robiť 
informovanú voľbu povolania. 
Môžu tiež poskytovať časopisy, noviny a 
informačné bulletiny o zamestnaní a poskytovať 
služby v oblasti prieskumu povolania, 
novovznikajúcich povolaní a platov, 
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vysokoškolských a postgraduálnych škôl, pomáhať 
pri písaní životopisu, pripravovať na pohovor a 
pod.  

Kompetencia 
 

Súbor preukázateľných vedomostí, zručností a 
postojov, ktoré umožňujú a zlepšujú efektívnosť 
výkonu práce.   

Mentor 
 

Skúsenejšia a znalejšia osoba, ktorá pomáha viesť 
menej skúsenú a menej znalú osobu 
(mentorovaný). Mentor môže zdieľať s 
mentorovaným informácie o vlastnej kariére, ako 
aj poskytovať poradenstvo, motiváciu, 
emocionálnu podporu a vzor. Mentor môže 
pomôcť so skúmaním kariér, nastavovaním cieľov, 
rozvíjaním kontaktov a identifikovaním 
prostriedkov.  

Mentorovanie 
 
 

Systém pološtruktúrovaného poradenstva, kde 
jedna osoba zdieľa vedomosti, zručnosti a 
skúsenosti, aby pomohla iným urobiť pokrok v ich 
vlastných životoch a kariére.  

Oddelenie pre stáže 
 

Univerzitné služby zodpovedné za rozvoj, riadenie 
a realizovanie programov stáží pre svojich 
študentov. 

Organizačné učenie 
 

Proces vytvárania, zachovávania a prenosu 
vedomostí v rámci organizácie.  

Podnikateľské zmýšľanie 
 
 

Stav mysle, spôsob myslenia, ktoré orientuje 
konanie smerom k podnikateľským aktivitám a 
výsledkom.  

Podnikateľské zručnosti 
 

Rozsah technických, manažérskych a 
osobnostných zručností, ktoré sú potrebné pre 
úspešné podnikateľské aktivity.   

Praktické učenie 
 

Praktický prístup k učeniu, ktorý znamená, že 
študenti musia mať so svojím prostredím 
interakciu, aby sa adaptovali a učili. Známe takisto 
ako “učenie prácou”.  

Prijímajúca organizácia  
 

Organizácia, podnik zodpovedný za hosťovanie 
študenta, ktorý uskutoční stáž.  

 Spoločenstvo praxe  
 

Skupina ľudí, ktorí zdieľajú rovnakú prácu alebo 
profesiu a učia sa, ako sa zlepšovať, pričom majú 
pravidelnú interakciu. 

 Stáž 
 

Obdobie pracovnej skúsenosti ponúkané 
organizáciou mladému pracovníkovi po 
obmedzenú dobu.  

Stážista 
 

Študent, ktorý pracuje za účelom získania 
pracovnej skúsenosti alebo uspokojenia 
požiadaviek na kvalifikáciu.  
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Študent  Študent vyššieho vzdelávania, ktorý sa pre potreby 
tohto modelu zúčastňuje programu odborných 
stáží.  

Učenie založené na výzve 
 

Rámec spolupráce učenia sa popri riešení 
problémov a výziev v skutočnom svete. 

Vysielajúca organizácia 
 

Inštitúcia vzdelávania, vysoká škola, zodpovedná 
za vyslanie študenta do prijímajúcej/hosťujúcej 
organizácie (podnik), za účelom realizácie stáže.  

Vzdelávacia hra 
 

Vzdelávacia hra kombinuje gamifikáciu a 
technológie v kontexte vzdelávania. Je to hra 
navrhnutá primárne za iným účelom, než je 
zábava. Prídavné meno “vzdelávacia” je 
predponou odkazujúcou na videohry používané v 
odvetviach ako vzdelávanie, vedecký výskum, 
zdravotná starostlivosť, riadenie núdzových 
situácií, mestské plánovanie, inžinierstvo a 
politika. V kontexte tohto modelu sa vzťahuje na 
podnikateľské kompetencie.  

Zážitkové učenie  
 

Proces učenia sa prostredníctvom skúsenosti, 
ktorý je konkrétnejšie zadefinovaný ako “učenie sa 
prostredníctvom uvažovania o konaní”. Praktické 
učenie môže byť formou zážitkového učenia, ale 
nemusí nutne zahŕňať uvažovanie študenta o 
produkte učenia.  

Zodpovedný akademický pracovník Pracovník, ktorý akademicky dohliada na odbornú 
stáž.  

Zodpovedný pracovník v oblasti ľudských 
zdrojov  

Je v podniku zodpovedný za oddelenie ľudských 
zdrojov. 
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Príloha: Model virtuálnych odborných 

stáží EnterMode 
 

Úvod 

Model virtuálnych  odborných stáží EnterMode slúži ako doplnok k „Modelu odborných stáží 

pre podporu podnikateľského myslenia a kompetencií“ 8, ktorý bol vyvinutý v rámci  projektu 

EnterMode Erasmus+. Tento upravený Model vznikol ako odpoveď na pandémiu 

Koronavírusu, ktorá zapríčinila cestovné  obmedzenia a vynútila si sociálne dištancovanie. 

Mnoho inštitúcii vyššieho vzdelávania, ktoré sú súčasťou konzorcia EnterMode, si tak zvolilo  

organizovať virtuálne odborné stáže namiesto osobných.  

Model virtuálnch odborných stáží EnterMode opisuje prvky modelu EnterMode, ktoré by mali 

byť upravené pre odborné stáže organizované virtuáne. Praktické pokyny týkajúce sa 

implementácie Modelu virtuálnych odborných stáží EnterMode, ako aj príklady úspechov z 

implementácie Modelu EnterMode počas virtuálnych stáží nájdete v Príručke pre mentorov 

EnterMode, v Prílohe VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Dostupné na: http://entermode.eu/outputs/ 
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Čo je to virtuálna odborná stáž? 

Virtuálne odborné stáže môžeme definovať ako stáže, ktoré sa uskutočňujú bez fyzickej 

prítomnosti stážistu v podniku, v ktorom sa stáž uskutočňuje. Virtuálnu stáž je možné 

organizovať úplne na diaľku prostredníctvom práce z domu, pričom stážista komunikuje s 

mentorom a kolegami pomocou digitálnych prostriedkov, alebo pomocou zmiešaného 

prístupu so striedajúcimi sa obdobiami fyzickej prítomnosti a práce na diaľku.  

Virtuálne odborné stáže umožňujú študentom získať pracovnú skúsenosť a rozvíjať svoje 

zručnosti na diaľku. Ak je táto skúsenosť realizovaná správne, môže byť obohacujúcou 

skúsenosťou pre študenta aj pre podnik.  

 

Príklady virtuálnych odborných stáží 
A) Príkladom odbornej stáže, ktorá sa zmenila na virtuálnu, je stáž Chiary G., ktorá pracovala 

ako stážistka v jednom z podnikov konzorcia EnterMode, konkrétne v IDEC SA. Chiara bola 

študentkou lingvistiky a medzinárodných vzťahov na Univerzite v Taliansku, ktorá od februára 

do mája 2020 prišla do gréckeho IDEC pracovať ako stážistka. Chiara mala za úlohu vytvárať 

obsah pre sociálne siete, pripravovať výstupy projektov a pod.    

Okrem toho bola požiadaná, aby vyplnila niektoré časti týkajúce sa návrhov, ktoré sa majú 

predložiť Európskej komisii. Musela jednať  partnermi z iných krajín a  podieľať sa na riadení 

projektu.  

V polovici marca sa kvôli koronavírusu začala v Grécku uplatňovať karanténa a podniky 

pohotovo uplatnili prácu na diaľku vo veľkých rozmeroch. Chiara dostala všetko potrebné 

vybavenie (laptop, monitor, headset, myš) a software na online spoluprácu  (Microsoft 

teams), aby mohla vo svojej práci pokračovať z domu.  

V priebehu virtuálnej odbornej stáže mohla Chiara vždy komunikovať so svojimi kolegami 

prostredníctvom online platforiem na spoluprácu, akými sú Skype, Microsoft Teams a Zoom. 

Boli jej pridelené nové úlohy a podnikový mentor monitoroval jej pokrok každý týždeň. Každý 

piatok sa organizovala videokonferencia, na ktorej mali všetci kolegovia príležitosť navzájom 

sa porozprávať, prezentovať vykonanú prácu za posledný týždeň a vyjadrit svoje očakávania 

ohľadom práce do budúcna. Chiara tak mohla úspešne absolvovať svoju odbornú stáž 

a rozvíjať svoje zručnosti.  

 

B) Ďalším príkladom virtuálnej stáže bol Antonio G., študent magisterského štúdia v odbore 

globálneho marketingu a komparatívnych medzinárodných vzťahov z Talianska, ktorý začal 

svoju stáž v septembri 2020 po tom, ako začala pandémia. 

Hlavný rozdiel spočíval v tom, že študenti nemali príležitosť začať pracovať v kancelárii 

a potom začať pracovať na diaľku. V tomto prípade to bolo práve naopak a Antonio G. začal 

svoju odbornú stáž online. Pred stážou bolo aj tomuto študentovi pridelené všetko potrebné 

vybavenie (hardware aj software), ktoré mu umožnilo pracovať počas jeho odbornej stáže 

online. 
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Odborná stáž sa začala online privítaním v podaní manažéra podniku a mentora študenta, 

ktorí mu predstavili podnik a vysvetlili jeho úlohy a povinnosti v priebehu stáže. Potom sa 

zorganizovalo druhé stretnutie, aby sa mohol študent zoznámiť so zvyškom podniku a cítil sa 

ako súčasť tímu.  

V priebehu stáže dostal stážista od mentora a iného personálu podniku nové úlohy. Úlohy mu 

boli vysvetlené virtuálne, cez online chat, emaily a virtuálne stretnutia. Pre každú úlohu dostal 

potrebné informácie a nástroje, ktoré mu pomáhali jeho úlohu dokončiť (napr. šablóny, 

bibliografiu, predchádzajúce projekty a pod.). Každý týždeň sa študent stretol s mentorom 

podniku, aby si prešli hotovými úlohami a prediskutovali problémy alebo otázky, ktoré mohol 

mať.   

Počas svojej stáže mal študent možnosť navštíviť kanceláriu, pretože sa uplatnila rotačná 

práca na diaľku a mohol sa stretnúť s niektorými kolegami osobne. Vo všeobecnosti pracoval 

študent z kancelárie 5-10 dní mesačne, ale iba v prípade, že nemal príznaky. Počas týchto dní 

sa komunikácia s ostatnými kolegami naďalej uskutočňovala online prostredníctvom 

komunikačných platforiem, ktoré podnik používa.  

Keď sme porovnali odborné stáže Antonia G. a Chiary G., zistili sme, že v druhom prípade, keď 

bola stáž od začiatku online, si študent nevyvinul rovnaké vzťahy s kolegami. Odborná stáž 

bola vnímaná ako niečo vzdialené a stážista mal problém komunikovať s ľuďmi, ktorých nikdy 

predtým nevidel, a to či už na osobnej, alebo profesionálnej úrovni. Ďalej sme po preskúmení 

celej odbornej stáže zistili, že Antonio G. splnil menej úloh, ako predošlá stážistka, ktorá 

absolvovala časť stáže tradičnou metódou v kancelárii.  
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Virtuálne odborné stáže v programe odborných stáží 

Entermode 

Cieľom Modelu odborných stáží EnterMode pre podporu podnikateľského myslenia 

a kompetencií je facilitovať získavanie podnikateľských zručností študentov na vysokých 

školách použitím prístupu založené na výzve s prvkami gamifikácie. Tento cieľ sa nezmení ani 

v prípade, že sa odborné stáže vykonávajú online, čo znamená, že Model EnterMode je možné 

použiť aj na virtuálne stáže bez toho, aby sa menili jeho zložky, ale dôjde len k úprave 

postupov.   

Výhody pre inštitúcie vyššieho vzdelávania a podniky ostávajú nezmenené. Študenti navyše 

získajú výhodu zlepšených zručností v oblasti IT, pretože účasť na virtuálnej odbornej stáži 

znamená, že musia splniť úlohy a prácu pomocou nových technológií.  

 

Roly v priebehu virtuálnych odborných stáží  

Roly aktérov vo virtuálnych stážach ostávajú viac – menej rovnaké. Úspech virtuálnych 

odborných stáží závisí opäť na organizácii a koordinácii zainteresovaných osôb, ibaže v tomto 

prípade sa táto koordinácia a komunikácia uskutočňuje prevažne online.  

Študent 

Hlavná úloha študenta sa počas virtuálnych odborných stáží nemení. Jediný rozdiel je v tom, 

že všetky postupy sa musia vykonávať online, napr. študent sa musí na svoju vysokú školu 

prihlásiť online. Ďalšia komunikácia s hosťujúcim podnikom a mentorom počas jednotlivých 

fáz odbornej stáže musí prebiehať celý čas online.  

Administratívny pracovník vysokej školy  

Administratívny pracovník vysokej školy sa takisto potrebuje spoliehať na online prostriedky, 

aby mohol facilitovať virtuálne odborné stáže EnterMode. Pri príprave potrebnej 

dokumentácie online (napr. emaily alebo online pracovné platformy) je potrebné uľahčiť 

komunikáciu s obomi stranami (študenti aj podniky). Administratívny pracovník vysokej školy 

má navyše za úlohu pripraviť mentorov podnikov tak, aby vo svojej úlohe vo virtuálnom 

prostredí vynikli. Malo by sa upraviť školenie mentorov podnikov organizované pred stážami, 

s cieľom pripraviť mentorov na uľahčenie virtuálnych stáží. Okrem indikatívnych tém 

opísaných v Príručke pre mentorov by sa mali pridať ďalšie témy týkajúce sa virtuálnej 

komunikácie, monitorovania, vytvárania kontaktov a poskytovania spätnej väzby. 

Akademický tútor vysokej školy  

Rola akademického tútora počas aplikovania virtuálnych odborných stáží nemusí meniť. 

Rozdiel je opäť iba v tom, že spätná väzba a hodnotenie, ktoré akademický tútor poskytuje, 

budú prebiehať online.  

Mentor 
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Hlavné prvky úloh podnikového mentora sa opäť nemenia. Práca na diaľku sa navyše stáva 

všeobecne rozšíreným fenoménom, ktorý sa vzťahuje takisto aj na odborné stáže. Znamená 

to, že podnikoví mentori sa tiež potrebujú prispôsobiť, aby mohli naďalej poskytovať podporu, 

monitorovať a motivovať študentov virálnymi prostriedkami. Preto sa veľmi podporuje účasť 

na školeniach mentorov, ktoré ponúkajú vysoké školy.  

Zodpovedný pracovník v oblasti ľudských zdrojov (podnik) 

Úloha zodpovedného pracovníka v oblasti ľudských zdrojov sa vo virtuálnom prostredí 

odborných stáží nemení.  

 

Charakteristiky virtuálnych odborných stáží v EnterMode 
Charakteristiky virtuálnych odborných stáží EnterMode sa mierne upravili. Konkrétne:  

Učenie založené na výzve  

Učenie založené na výzve sa takisto aplikuje počas virtuálnych odborných stáží. Počas fázy 

zapojenia/prípravy výzvu stále určuje mentor spoločne so stážistami, ibaže v tomto prípade sa 

konzultácie a stretnutia odohrávajú online. Výzva by sa tiež mala upraviť tak, aby mohol 

stážista plniť a dokončiť úlohy online. V každom prípade by výzva mala byť pre podnik 

a študenta stále relevantná a mala by byť zameraná na rozvoj podnikateľských zručností 

študenta. Akčný plán sa mal s mentorom prediskutovať takisto online a mal by zahŕňať úlohy, 

ktoré môže študent vykonávať na diaľku. Zdroje, ktoré podnik poskytuje študentovi, ako aj 

zdroje mobilizované študentom by sa mali upraviť, aby sedeli do virtuálneho kontextu 

odborných stáží.  

Monitorovanie a hodnotenie pokroku študentov by sa nemali zanedbávať, ale mali by sa 

vykonávať online. Kvôli rôznym zdrojom a osobnému pracovnému prostrediu vo virtuálnych 

odborných stážach je ťažšie odhadnúť, ako dlho bude niekomu trvať splnenie konkrétnej 

úlohy. Väčšie projekty by sa mali preto rozdeliť na menšie časti a míľniky by sa mali stanoviť 

na každý týždeň.  

Inkubácia 

V rámci modelu odborných stáží EnterMode je základom vytvorenia takého prostredia pre 

študentov, v ktorom môžu rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti. Preto aj v prípade 

virtuálnych stáží by mali podniky ponúkať študentom zdroje a podporu. Mal by sa stimulovať 

aj osobný rast a mali by mať šancu spolupracovať s inými zamestnancami podniku. Základným 

prvkom odborných stáží EnterMode je mentorovanie, ktoré by sa malo upraviť pre virtuálne 

odborné stáže.  

Stážisti potrebujú spoznať reálne pracovné tempo v podniku. Mentori organizujú online 

stretnutia pomocou Skype alebo podobných nástrojov a zdieľajú svoju obrazovku. Tiež môže 

mať zmysel robiť z online stretnutí nahrávky. Stážisti si tak môžu pozrieť video svojím vlastným 

tempom a ak je to potrebné, vrátiť sa k nemu.  

Každodenný kontakt s inými zamestnancami je pri práci na diaľku veľmi dôležitý, pretože 

pomáha vyhnúť sa pocitu izolácie. Služby okamžitých správ ako Slack umožňujú priamu 
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interakciu s celým tímom. Týmto spôsobom si môžu stážisti vymieňať nápady a navzájom sa 

pri práci podporovať. V prípade otázok, ktoré vzniknú a týkajú sa úloh, je potrebné vopred 

prediskutovať preferovanú možnosť kontaktu. Je dôležité, aby stážisti neustále nevyrušovali 

ostatných zamestnancov  alebo mentorov pri ich práci, ale aby sa zároveň necítili byť vylúčení. 

V tomto prípade môžu byť emaily lepšie ako okamžitý chat. Je to aj preto, lebo stážisti musia 

písaní emailu viac premýšľať nad tým, ako sformulovať problém a otázku. 

Vzdelávacia hra 

Vzdelávacia hra EnterMode je dostupná online, takže ju nie je potrebné prispôsobovať pre 

virtuálne odborné stáže.  

Spoločenstvo praxe 

SP EnterMode bude slúžiť ako prostriedok na vytváranie online siete kontaktov pre vysoké 

školy a podniky. Počas implementácie virtuálnych odborných stáží spustí Spoločenstvo praxe 

kampaň o medzinárodných odborných stážach, ktorá bude zahŕňať viac informácií a diskusiu 

o virtuálnych stážach.   

Kampaň rozširuje existujúce komunitné aktivity na tému o virtuálnych stážach rozšírením 

pohľadu na možné nastavenia v rámci odborných stáží EnterMode, ktoré by sa potenciálne 

mohli uskutočniť. Hlavnú úlohu v tomto prípade zastávajú univerzity,  

ktorí môžu na základe svojich medzinárodných vzťahov a dobrej znalosti zahraničných stáží 

vniesť do komunity bohaté odborné znalosti. 
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Výzvy virtuálnych odborných stáží EnterMode 

Virtuálne odborné stáže môžu mať mnoho benefitov pre všetky zainteresované strany, ale 

môžu takisto prinášať množstvo výziev. Konkrétne:  

Virtuálne odborné stáže nemusia byť vhodné pre všetky typy študijných programov a kariér. 

Osobná interakcia je častokrát to, čo danú prácu definuje, ako napríklad v prípade 

zákazníckych služieb v sociálnych vedách. Niekedy sa dokonca vyžaduje aj fyzická prítomnosť, 

ako je to napríklad pri štúdiu inžinierstva.  

Bez osobných interakcií sú vytváranie kontaktov a medziľudské vzťahy náročné. Stretávanie 

sa ľudí online a interakcia s nimi prostredníctvom chatovania nepodporuje vytváranie vzťahov 

a nepomáha pri rozširovaní kontaktov študentov. Ďalší problém je to, že študenti nedostávajú 

okamžitú spätnú väzbu, ale musia si ju vyžiadať.  

Virtuálne odborné stáže môžu mať za následok nedostatok odhodlania a záväzku zo strany 

študenta. Nedostatok fyzického kontaktu a komunikácie, ako aj nedostatok blízkeho, 

osobného monitorovania môže viesť k tomu, že študenti nebudú mať dostatočný záujem plniť 

si svoje úlohy.   

Pri riešení vyššie uvedených výziev by sa mentori mali ubezpečiť, že študenti majú pocit, že sú 

súčasťou podniku a že odborná stáž je cestou vedúcou k seba rozvoju a seba motivácii. Preto 

by sa malo venovať viac času mentorovaniu a vedeniu. Dobrou voľbou je zorganizovať so 

študentmi a zamestnancami virtuálne zoznamovacie stretnutia, ako napríklad virtuálne obedy 

alebo stretnutia týkajúce sa hlásenia pokroku.  
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Záver 

Ako všetci vieme, COVID – 19 zmenil spôsob, akým pracujeme a komunikujeme. Karanténa 

a cestovné obmedzenia spôsobili, že virtuálna práca sa stala základom a vo väčšine prípadoch 

aj povinnosťou. Virtuálne odborné stáže boli niekedy tiež vynútené, pretože niektoré krajiny 

zavreli svoje hranice. V každom prípade nám táto situácia ukázala, že virtuálna práca a práca 

na diaľku predstavujú budúcnosť a všetci sa potrebujeme prispôsobiť. Vo výsledku budú do 

budúcna virtuálne odborné stáže systematicky organizované a predpokladáme, že ich budú 

študenti a podniky preferovať.  

Virtuálne stáže ponúkajú množstvo výhod pre všetkých zúčastnených. Študenti sa nemusia 

presťahovať, aby získali pracovnú skúsenosť a môžu ušetriť peniaze, pretože sa cestovanie 

nevyžaduje. Týmto spôsobom sa podporuje internacionalizácia, lebo študenti môžu získať 

skúsenosti z podnikov, ktoré sídlia v rôznych krajinách. Virtuálne odborné stáže navyše 

ponúkajú flexibilitu vďaka čomu si študenti môžu navrhnúť svoj vlastný denný harmonogram. 

Z pohľadu podniku virtuálne stáže redukujú náklady na vybavenie a zdroje a takisto ponúkajú 

väčší výber talentov, ktoré môžu podniky objaviť.  

Na druhú stranu majú virtuálne odborné stáže aj nevýhody. Virtuálne stáže nie sú vhodné pre 

všetky oblasti štúdia a práca na diaľku môže byť problematická, pretože jej chýba okamžitá 

spätná väzba a vyžaduje seba motiváciu. Nedostatok neformálnych interakcií môže tiež viesť 

ku komunikačným problémom a nedorozumeniam, zatiaľ čo prenos vedomostí môže 

zaostávať.  

V každom prípade je pravda, že virtuálne odborné stáže predstavujú našu budúcnosť a svet 

vzdelávania sa potrebuje prispôsobiť. Preto hlavnou výzvou pri rozhodovaní o účasti na 

virtuálnych stážach, ktoré povedú aj k ich udržateľnosti, je nájsť spôsoby, ako úspešne 

integrovať študentov do kultúry spoločnosti, aby sa cítili byť jej súčasťou, a tak im ponúknuť 

príležitosť rozvíjať nielen ich technické, ale aj podnikateľské zručnosti. 

 

 


