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1. Ciele a metodika prieskumu 
Cieľom prieskumu je identifikovať profil zručností a kľúčových vedomostí inštruktorov. 

Prostredníctvom lepšieho porozumenia zručnostiam očakávaných od inštruktorov prinášame 
relevantný vstup pre rozvoj intervenčných programov na prípravu programov pre inštruktorov. 
Na jednej strane budú mať podnikateľské subjekty východisko pre zručnosti, ktoré je potrebné 
zvážiť pri prideľovaní rolí inštruktorov v rámci organizácie. Na druhej strane môžu firmy pri 
vytváraní školiacich programov využiť svoj profil inštruktorských zručností pri posudzovaní 
potreby vyškoliť svojich zamestnancov, ktorí sa zúčastnia programov, a pri vytváraní obsahu 
rozvojových programov.   

Prieskum je založený na výskume pomocou zmiešaných metód, vrátane kvalitatívnej aj 
kvantitatívnej analýzy (kvalitatívne individuálne rozhovory, dotazníky a fokusové skupiny).  

Plán prieskumu mal rovnakú štruktúru vo všetkých štyroch krajinách, ktoré sa na projekte  
podieľali. 
 
Tabuľka 1. Plán prieskumu 
Výskumná metóda / Cieľová 
skupina 

študenti inštruktori zainteresované 
strany 

Individuálne rozhovory   X 
Fokusové skupiny X X  
Dotazníky X X X 
 

1.1. Nástroje prieskumu 
Pomocou použitých výskumných nástrojov sme mali za cieľ: 

- identifikovať hlavné trendy v oblasti požiadaviek a očakávaní trhu práce od mladej 
generácie, 

- preskúmať očakávania každej cieľovej skupiny,  
- identifikovať prekážky, ktoré respondenti považujú za hlavné, s ktorými sa mladí 

stretávajú pri vstupe na trh práce, 
- identifikovať hlavné stratégie a riešenia, ktoré podľa respondentov podporujú mladých 

ľudí pri vstupe na trh práce. 

Použili sme tri typy nástrojov: príručku pre individuálne rozhovory, príručku pre skupinové 
rozhovory a dotazníky.  

a) Štruktúra individuálnych rozhovorov so zástupcami zamestnávateľov, učiteľmi 
a rozhodovacími orgánmi – individuálne rozhovory zamerané na identifikovanie 
potenciálneho vysvetlenia vzťahu medzi mladou generáciou a požiadavkami na prácu 
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v priemysle: dôvody výberu tejto kariérnej profesijnej dráhy, faktory, ktoré k tomuto 
rozhodnutiu viedli, faktory, ktoré podporujú alebo zabraňujú pokračovať v kariére v tejto 
oblasti, zručnosti a role očakávané od inštruktorov. 

b) Štruktúra príručky o rozhovoroch vo fokusových skupinách so študentmi – skupinové 
rozhovory boli zamerané na to, aby podnietili študentov komunikovať pri objasňovaní ich 
názorov, aby bolo možné identifikovať dôvody pre výber tejto kariérnej profesijnej 
dráhy, faktory, ktoré k tomuto rozhodnutiu viedli, faktory, ktoré podporujú alebo 
zabraňujú pokračovať v kariére v tejto oblasti, zručnosti a role očakávané od 
inštruktorov. 

c) Štruktúra dotazníka pre študentov, zástupcov zamestnávateľov, učiteľov a rozhodovacie 
orgány – dotazník hodnotil dôležitosť súboru vedomostí, zručností a schopností, ktoré 
potrebujú inštruktori, ktorí sa zúčastňujú na programoch systému duálneho vzdelávania 
(SDV) v priemysle. Dotazník hodnotí všeobecné zručnosti (osobnostné, sociálne 
a kognitívne), ako aj technické zručnosti (špecifické odborné kompetencie), faktory, 
ktoré podporujú kariéru mládeže v tomto plastovom priemysle a skutočné/potenciálne 
bariéry.  

1.2. Vzorka účastníkov 
 
Prieskum pokrýva tri rôzne cieľové skupiny: inštruktorov vo firmách (zamestnancov v rôznych 
organizáciách), študentov zúčastňujúcich sa na duálnom vzdelávaní a zainteresované strany 
(učiteľov a vedúcich pracovníkov zapojených vo vzdelávacom procese ako napríklad vedúcich 
pracovníkov, majiteľov, vedúcich obchodného oddelenia a vzdelávania) zo štyroch krajín: 
Maďarska (74) ,  Grécka (40), Rumunska (85), a Slovenska (46). Celkovo bolo zhromaždených 
245 dotazníkov, a to od 39 inštruktorov, 169 študentov a 39 zainteresovaných strán.  
 
Tabuľka 2. Vzorka podľa typu respondenta a podľa krajiny 

 Maďarsko Grécko Rumunsko Slovensko Spolu 

Inštruktori 11 10 8 10 39 

Študenti  52 20 69 26 167 

Zainteresované 
strany  

11 10 8 10 39 

Spolu  74 40 85 46 245 
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Vzhľadom na špecifickosť týchto programov pracovných stáží je vo vzorke pomerne 
veľký rozdiel medzi počtom mužov a žien. Z celkového počtu 245 účastníkov bolo 79 % 
respondentov mužov. Tento nevyvážený pomer sa týkal najmä študentov a inštruktorov.  
 
Tabuľka 3. Pohlavie respondentov vo vzorke 

Pohlavie  Študenti Inštruktori Zainteresované 
strany 

Spolu 

Muži  137 28 23 188 

Ženy  30 11 16 57 

 

2. Zistenia o profile inštruktora 

2.1. Role inštruktorov 
 

Všetky tri skupiny respondentov hodnotili dôležitosť súboru rolí, ktoré by inštruktori 
mohli zohrávať počas programov duálneho vzdelávania. Najdôležitejšie role súvisia s priamou 
podporou študentov na pracovisku, ako napríklad ukazovať, predvádzať a vysvetľovať prácu 
(priemer 4,70) a sledovať, usmerňovať a opravovať prácu študentov (priemer 4,68). Najmenej 
dôležité role sú priateľské vzťahy medzi študentmi a inštruktormi, pričom ani jedna zo skupín to 
nepovažuje za veľmi dôležité.  
 
Tabuľka 4. Dôležitosť rolí inštruktorov  

Roly Priemer 
Ukázať, demonštrovať a vysvetľovať študentom ako je daná práca 
vykonávaná na pracovisku 4,70 
Sledovať, viesť a korigovať prácu vykonávanú študentmi 4,68 
Napomáhať študentom porozumieť špecifikám a benefitom danej práce v 
tomto priemyselnom sektore 4,49 
Vyhodnocovať prácu študentov v priebehu vzdelávacieho procesu 4,48 
Poskytovať študentom všeobecné informácie  o aktivitách spoločnosti 
(predstavenie spoločnosti, poskytnúť dokumenty na preštudovanie, 
zodpovedanie kladených otázok) 4,39 
Inštruktor by mal byť pre študentov vzorom 4,33 
Byť v kontakte so školou kvôli zachovaniu konzistencie vzdelávacieho obsahu 
duálneho vzdelávania 4,20 
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Pomáhať študentom vo vypracovávaní prác/reportov vyžadovaných školou 3,78 
Inštruktor by mal byť pre študentov priateľom 3,63 

 
 
Snažili sme sa zistiť, či existujú nejaké rozdiely medzi týmito tromi skupinami respondentov, 
pokiaľ ide o ich vnímanie rolí, ktoré by inštruktori mali mať. Vypočítali sme priemerné hodnoty 
ohodnotenia podľa typu respondentov a potom sme urobili analýzu ANOVA. Výsledky ukazujú, 
že existuje málo štatisticky významných rozdielov medzi týmito tromi skupinami v súvislosti 
s nasledujúcimi rolami: Byť v kontakte so školou na základe spoločnej dohody (F = 3,73, p<0,05) 
a Inštruktor by mal byť vzorom pre študentov v SDV (F = 5,36, p<0,05). Študenti vnímajú tieto 
role ako menej dôležité v porovnaní s ďalšími dvoma skupinami. Zainteresované strany vnímajú 
rolu Vyhodnocovať činnosť študentov v SDV počas prípravy v SDV ako menej dôležitú 
v porovnaní s druhými skupinami (F = 7,06, p<0,05). Vo všeobecnosti tieto tri skupiny skôr 
vykazujú podobné názory na to, aké role by mal inštruktor zohrávať.  
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Obr. 1. Roly inštruktorov – dôležitosť rolí podľa typu respondenta 
  

 
 
Okrem toho sme sa snažili zistiť, či existujú nejaké rozdiely medzi týmito štyrmi krajinami, čo sa 
týka rolí inštruktorov. Výsledky opäť ukazujú malé rozdiely medzi krajinami, Respondenti 
z Grécka hodnotia nasledujúce role ako dôležitejšie v porovnaní s respondentmi z Maďarska: Byť 
v kontakte so školou na základe spoločnej dohody a Poskytovať študentom v SDV všeobecné 
informácie o firme. Respondenti z Maďarska tiež hodnotia rolu Inštruktor by mal byť pre 
študentov v SDV priateľom ako menej dôležitú v porovnaní so všetkými ostatnými krajinami.  
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Obr. 2. Roly inštruktorov – dôležitosť rolí podľa krajín 

 
 

2.2. Profil charakteristík a kompetencií inštruktorov 

Analyzovali sme poradie hlavných zručností, ktoré hodnotili tri skupiny respondentov. Za 
najdôležitejšie zručnosti boli považované Ochota zdieľať vedomosti a skúsenosti (priemer 4,73) 
a Schopnosť vysvetľovať a opakovane vysvetľovať v prípade potreby (priemer 4,69). 

Z odpovedí vyplýva, že všetky zručnosti zahrnuté v prieskumnom nástroji boli vysoko 
oceňované respondentmi. A predsa, zručnosti, ktoré sa umiestnili nižšie, sú  Vízia, strategické 
myslenie (priemer 4,24) a Pripravenosť ujať sa nových pracovných rolí a povinností mimo 
popisu práce (priemer 4,05). Prekvapujúco boli respondentmi ako jedny z najmenej dôležitých 
hodnotené Schopnosť používať technické prostriedky pri inštruktáži (priemer 4,30) spolu so 
Znalosťou používania technológie a elektronických zariadení (priemer 4,36). Aj Veselosť 
a schopnosť vytvoriť dobrú a pozitívnu pracovnú atmosféru (priemer 4,32) bola hodnotená ako 
jedna za najmenej dôležitých, hoci vo fokusových skupinách so študentmi bola táto črta 
zdôrazňovaná ako veľmi oceňovaná. Iné komunikačné zručnosti, ako napríklad Schopnosť 
zvládať nezhody a konflikty boli ohodnotené ako menej dôležité.  
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Tabuľka 5. Význam zručností inštruktora podľa typu respondenta 

Význam kompetencií 
Inštru-
ktori Študenti 

Zainteresované 
strany Priemer 

Ochota zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti 4,83     4,60     4,75     4,73 
Mať zručnosť vysvetľovať a zopakovať vysvetlenia v 
prípade potreby 

4,81     4,57     4,70     4,69 

Mať zručnosť monitorovať študentov, sledovať ich prácu a 
vľúdne korigovať ich chyby 4,57     4,47     4,70     4,58 

Mať zručnosť prepájať informácie a zdôrazňovať kľúčové body 
počas vzdelávacieho  procesu 4,77     4,39     4,56     4,57 

Mať zručnosť motivovať svojich študentov 4,47     4,45     4,64     4,52 
Mať pracovnú skúsenosť v danej práci 4,55     4,47     4,53     4,52 
Mať trpezlivosť a vedieť zachovať pokoj a chladnú hlavu pri 
výučbe 

4,67     4,52     4,34     4,51 

Mať špecifické technické vedomosti a znalosti vo vzťahu k 
danej práci 

4,52     4,44     4,56     4,51 

Byť Integrovanou a spoľahlivou osobnosťou 4,70     4,40     4,35     4,48 
Byť orientovaný na výsledky a mať záujem o to, čo sa študenti 
skutočne naučia 

4,61     4,36     4,47     4,48 

Mať nadšenie z práce a túžbu podeliť sa o vedomosti v záujme 
pokračovania pracovných aktivít 4,52     4,45     4,47     4,48 

Mať vynikajúce tréningové/výučbové zručnosti 4,33     4,49     4,59     4,47 
Schopnosť poskytnúť a získať spätnú väzbu počas výučby 4,57     4,25     4,58     4,46 
Byť empatický, vedieť porozumieť mladým a ich potrebám, 
záujmom a pocitom 4,39     4,50     4,40     4,43 

Orientácia na nachádzanie riešení 4,47     4,38     4,34     4,40 
Byť otvorený  a pravidelne zodpovedať na otázky študentov 4,65     3,89     4,63     4,39 
Mať zručnosť plánovať a dodržiavať plán aktivít vzdelávacieho 
procesu 

4,57     4,13     4,45     4,38 

Byť tolerantný voči odlišnostiam medzi ľuďmi ako i 
generačným rozdielom 

4,62     4,36     4,10     4,36 

Mať znalosť využívaných technológií a elektronických zariadení 4,45     4,43     4,19     4,36 
Za každých okolností vedieť povzbudzovať študentov 4,32     4,46     4,26     4,35 
Vedieť vytvoriť veselú a pozitívnu pracovnú atmosféru 4,52     4,57     3,87     4,32 
Vedieť zvládať nesúhlas a konflikty vo vzdelávacom 
procese/odbornom výcviku 

4,42     4,25     4,27     4,31 

Mať zručnosť obsluhovať technické zariadenia používané pri 
vzdelávacom procese/odbornom výcviku 

4,40     4,38     4,13     4,30 

Mať víziu a strategické myslenie 4,52     4,28     3,92     4,24 
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Naším cieľom bolo zistiť, či existujú v jednotlivých krajinách rozdiely v kompetenciách. Urobili  
sme analýzu ANOVA a identifikovali sme veľké rozdiely. Väčšina rozdielov sa týka Slovenska, 
kde respondenti hodnotili kompetencie inštruktorov ako dôležitejšie.  
  
Table 6. Význam kompetencií podľa krajiny 

  Maďarsko Grécko Rumunsko Slovensko 
1. Mať špecifické technické vedomosti a znalosti vo 
vzťahu k danej práci 

4,42 4,38 4,43 4,74 

2. Mať pracovnú skúsenosť v danej práci 4,55 4,50 4,36 4,69 

3. Mať znalosť využívaných technológií a 
elektronických zariadení 

4,52 4,03 4,42 4,59 

4. Byť otvorený  a pravidelne zodpovedať na otázky 
študentov 

3,92 4,35 3,80 4,74 

5. Mať zručnosť vysvetľovať a zopakovať vysvetlenia v 
prípade potreby 

4,73 4,68 4,46 4,68 

6. Mať zručnosť prepájať informácie a zdôrazňovať 
kľúčové body počas vzdelávacieho  procesu 

4,62 4,60 4,24 4,49 

7. Mať zručnosť monitorovať študentov, sledovať ich 
prácu a vľúdne korigovať ich chyby 

4,61 4,65 4,35 4,54 

8. Orientácia na nachádzanie riešení 4,55 4,28 4,34 4,34 

9. Mať zručnosť plánovať a dodržiavať plán aktivít 
vzdelávacieho procesu 

4,11 4,60 4,09 4,33 

10. Mať vynikajúce tréningové/výučbové zručnosti 4,46 4,68 4,43 4,43 

11. Mať zručnosť motivovať svojich študentov 4,42 4,70 4,39 4,51 

12. Mať zručnosť obsluhovať technické zariadenia 
používané pri vzdelávacom procese/odbornom výcviku 

4,56 3,78 4,23 4,82 

13. Mať zručnosť poskytovať a prijímať spätnú väzbu 
počas vzdelávacieho procesu 

4,29 4,58 4,10 4,64 

14. Mať trpezlivosť a vedieť zachovať pokoj a chladnú 
hlavu pri výučbe 

4,48 4,25 4,62 4,66 

15. Ochota zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti 4,80 4,63 4,49 4,74 

16. Byť Integrovanou a spoľahlivou osobnosťou 
(Integrovaná osobnosť: Celistvá, vyvážená a synergická 
-mať všetky potrebné zložky osobnosti, vyvážené medzi 

4,86 4,25 4,12 4,50 

Vedieť prijímať nové pracovné roly a úlohy aj mimo popisu 
práce 4,16     3,95     4,03     4,05 
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sebou a vzájomne sa posilňujúce) 
17. Vedieť prijímať nové pracovné roly a úlohy aj mimo 
popisu práce 

3,85 4,38 3,84 4,10 

18. Vedieť vytvoriť veselú a pozitívnu pracovnú 
atmosféru 

4,50 3,95 4,58 4,69 

19. Vedieť zvládať nesúhlas a konflikty vo vzdelávacom 
procese/odbornom výcviku 

4,32 4,08 4,19 4,55 

20. Za každých okolností vedieť povzbudzovať 
študentov 

4,23 4,40 4,57 4,46 

21. Mať víziu a strategické myslenie 4,32 3,90 4,42 4,24 

22. Byť empatický, vedieť porozumieť mladým a ich 
potrebám, záujmom a pocitom 

4,38 4,20 4,60 4,65 

23. Mať nadšenie z práce a túžbu podeliť sa o vedomosti 
v záujme pokračovania pracovných aktivít 

4,52 4,35 4,46 4,47 

24. Byť orientovaný na výsledky a mať záujem o to, čo 
sa študenti skutočne naučia   

4,32 4,33 4,38 4,73 

25. Byť tolerantný voči odlišnostiam medzi ľuďmi ako i 
generačným rozdielom   

4,28 4,15 4,38 4,67 

 

3. Hlavné kompetencie inštruktora zistené z  prieskumu 

Na zhrnutie zistení sme realizovali analýzu Factor Analysis, s cieľom identifikovať hlavné 
latentné faktory, ktoré by mohli vysvetliť zručnosti inštruktorov.  Identifikovali sme 4 faktory, 
ktoré sa týkajú:  
 inšpirovania, motivovania, poskytnutia pozitívnej podpory a budovania vzťahu 

s účastníkom stáže,  
 zdieľania vedomostí, poučení a usmernení pre účastníkov stáže,  
 organizovania a monitorovania procesu učenia sa, 
 vedomostí, zručností a skúseností špecifických pre danú prácu. 

 
Podľa respondentov: 
Roly inštruktora sú:  
Ukázať, predviesť a vysvetliť študentom SDV prácu . 
Sledovať, viesť a opravovať prácu vykonávanú účastníkmi stáže. 
Byť sprostredkovateľom medzi školou a firmou. 
Kompetencie inštruktora sú: 
Ochota zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti.  
Schopnosť vysvetľovať a opakovane vysvetľovať podľa potreby.  
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Schopnosť monitorovať účastníkov školenia, sledovať ich prácu a taktne opravovať chyby. 
Charakteristiky a kompetencie inštruktora sú: 
Odborné vedomosti špecifické pre daný sektor. 
Vzdelávacie kompetencie pre vzdelávanie dospelých. 
Interpersonálna komunikačná kapacita. 
Integrita, súdnosť a empatia. 
Trpezlivosť a schopnosť poskytnúť spätnú väzbu. 
Schopnosť znášať stres a veľa práce. 
Správať sa ako vodca. 

 
Hlavné zlepšenia učebných programov navrhnuté respondentmi poukazujú na potrebu rozvinúť 
viac praktických vedomostí (144), viac teoretických vedomostí (44) a prísnejší plán (30). 

Zistenia ukázali, že hlavné silné stránky sa týkajú skutočnosti, že 58% študentov je ochotných 
pracovať vo firme, kde vykonávali stáž a 51% študentov má záujem pracovať v rovnakej oblasti. 
Študenti by chceli väčšie percento času stráviť vo firme (priemerne + 15%). Hlavnými 
ovplyvňujúcimi faktormi pri výbere tejto kariéry sú Dobré pracovné príležitosti (55), 
Odporúčania rodičov (53) a Dobrý plat (50). 

Hlavné výzvy sa týkajú nízkej úrovne odbornej prípravy inštruktorov (len 6 inštruktorov 
absolvovalo školenie inštruktora a 74% má záujem o absolvovanie vzdelávacieho programu), 
nedostatok odborných vzdelávacích/učebných materiálov pre študentov a inštruktorov, vekový 
rozdiel medzi študentmi a inštruktormi a fenomén starnutia v týchto odborných oblastiach, 
nedostatok času na výcvik a monitorovanie študentov počas stáže, nedostatok monitorovacích 
metód a postupov a čo sa týka študentov - nedostatok základných vedomostí o odbornom 
vzdelávaní a nízky záujem študentov o prácu.  
 

4. Profil inštruktora – hĺbková kvalitatívna analýza 

4.1. Ciele a metodika kvalitatívnej analýzy 
Cieľom kvalitatívnej analýzy bolo hlbšie preskúmať profil kompetencií, ktoré sa očakávajú 

od inštruktorov. Hĺbkové pochopenie zručností inštruktorov by mali preukázať relevantné 
vstupné informácie pre návrh štádia kvantitatívnej analýzy a pre intervenčné programy zamerané 
na rozvoj programov pre inštruktorov. Pri plánovaní a realizácii vzdelávacích programov môžu 
ekonomické subjekty využiť profil zručností inštruktorov na hodnotenie potrieb odbornej 
prípravy svojich zamestnancov, ktorí budú mať úlohu inštruktora a navrhnúť obsah rozvojových 
programov. 
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Táto fáza analýzy je založená na kvalitatívnych rozhovoroch jednotlivcov, ako aj 
na fokusových skupinách so študentmi, inštruktormi a zainteresovanými stranami (vedúci 
pracovníci zapojení vo vzdelávacom procese). 

Projekt prieskumu mal podobnú štruktúru vo všetkých štyroch krajinách, ktoré sa na projekte 
podieľali. Spočiatku sa plánovali fokusové skupiny so študentmi a inštruktormi, ale počas 
implementačnej fázy členovia projektu tiež uskutočnili individuálne rozhovory s osobami z 
každej z cieľových skupín. 
 
Tabuľka 1. Návrh kvalitatívnej analýzy 
Metóda výskumu/Cieľová 
skupina 

Študenti Inštruktori Zainteresované 
strany 

Rozhovory s jednotlivcami   X 
Fokusové skupiny X X  
 

4.2. Príručky pre rozhovory 
Prostredníctvom obsahu výskumných nástrojov sme chceli: 

- pochopiť osobné skúsenosti troch kategórií zainteresovaných strán s programami pre 
inštruktorov a identifikovať kritické skúsenosti (tak z negatívnych, ako aj z pozitívnych 
stránok), 

- preskúmať očakávania každej z cieľových skupín, 
- identifikovať hlavné prínosy a výzvy, ktoré budú respondenti vnímať počas programov 

pre inštruktorov, 
- identifikovať hlavné stratégie a riešenia vnímané respondentmi na podporu programov 

pre inštruktorov a vstup mládeže na trh práce. 

Pre tri cieľové skupiny boli vytvorené príručky pre individuálne rozhovory a pre rozhovory vo 
fokusových skupinách.  

4.3. Vzorka účastníkov 
Prieskum pokrýva tri rôzne cieľové skupiny: inštruktorov (zamestnancov v rôznych 

firmách), študentov zapojených do SDV a zainteresované strany (učiteľov a rozhodovacích 
pracovníkov, ako sú vedúci pracovníci, majitelia, riaditelia obchodu a vzdelávania, koordinátori 
duálneho vzdelávania vo firmách, riaditelia a ich zástupcovia pre odborné vzdelávanie na 
školách, zástupcovia oddelenia pre koordináciu stredných odborných škôl v obci, riaditelia 
(vlastníci) firiem, manažéri ľudských zdrojov) zo štyroch krajín: 

 Maďarsko (cieľová skupina s 11 inštruktormi), 
 Grécko (fokusové skupiny so študentmi), 
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 Rumunsko (fokusová skupina s 9 inštruktormi, jedným špecialistom na ľudské zdroje a 
jedným pomocným manažérom a individuálne rozhovory so zainteresovanými stranami: 
riaditeľmi škôl, jedným radcom z radnice a individuálne rozhovory s inštruktormi a študentmi), 

 Slovensko (rozhovory so zainteresovanými stranami z troch firiem: rozhovory 
vo fokusových skupinách (Focus Group Interviews -FGI) so 7 študentmi, 1 inštruktorom (firma 
č. 3), FGI s 3 študentmi, FGI s 1 inštruktorom/majstrom odborného výcviku a 1 inštruktorom, 
individuálne rozhovory so 4 zainteresovanými stranami (firma č.1, zainteresované strany aj zo 
strednej školy), individuálny rozhovor s 1 účastníkom, individuálny rozhovor s 1 inštruktorom 
(firma č.3), rozhovor s 3 účastníkmi individuálne (stredná škola a firma č.2), FGI s 2 inštruktori a 
FGI s 5 študentmi v každej skupine (firma č. 2). 

 

5. Zistenia o role inštruktora a profile kompetencií 
Zistenia odhalili podobnosti a rozdiely v súvislosti s SDV a skúsenosťami s odborným 

vedením/mentoringom v štyroch krajinách zapojených do projektu. Bez ohľadu na krajinu 
pôvodu všetky osoby v cieľových skupinách vnímajú programy odborného vedenia/mentoringu 
ako potrebné a užitočné pre študentov. Zatiaľ čo tradičný systém formálneho vzdelávania 
pokrýva viac teoretických aspektov, očakáva sa, že programy pre duálne vzdelávanie budú 
pokrývať viac praktických zručností. 

Inštruktori sú vo väčšine prípadov skúsenými zamestnancami v hostiteľskej firme. 
Inštruktori aj študenti sa domnievajú, že je dôležité, aby inštruktori mali skúsenosti a vedomosti 
o celej činnosti firmy, aby mohli poskytnúť dobrý všeobecný prehľad o hlavných procesoch s 
cieľom ľahšie pochopiť vplyv práce. Navyše sa od inštruktorov očakáva okrem poznatkov a 
skúseností nielen vysvetľovať, ale aj ukazovať realizáciu týchto procesov alebo pomôcť 
študentom pri získavaní priamych skúseností s každou aktivitou.   

Na dosiahnutie lepšieho výkonu sú niekedy potrebné také stimuly ako je  získanie 
skúseností a praktické učenie, spojené s možnosťou zamestnať sa vo firme, kde majú SDV 
a/alebo možnosť odporúčania zamestnať sa v iných firmách. Platba predstavuje pre študentov 
atraktívnu odmenu najmä preto, že mnohí z nich pochádzajú z rodín, ktoré čelia finančným 
ťažkostiam. Šírenie informácií o  programe SDV (dni otvorených dverí, firemné prezentácie) 
prispieva k zvýšeniu záujmu študentov o účasť na týchto stážach. Vďaka významu sociálnych 
vzťahov v tomto veku sú odporúčania od ich priateľov veľmi dôležité na presvedčenie študentov 
o užitočnosti takýchto programov. 

Medzi študentami z vidieckych oblastí v porovnaní s mestskými oblasťami, sa nezávisle 
od krajiny zistil rozdiel: prví menovaní sú viac motivovaní byť súčasťou týchto SDV programov. 
Taktiež existujú rozdiely v názoroch študentov jednotlivých ročníkov. 
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5.1. Očakávania študentov 
Všeobecne platí, že väčšina študentov vo všetkých krajinách poskytla pomerne pozitívnu 

spätnú väzbu a pocity týkajúce sa procesu odborného vedenia/mentoringu. Okrem toho sa 
zhodujú v tom, že SDV by malo trvať ešte dlhšie.  

Dôležitou identifikovanou potrebou bola príprava na prácu / povolanie / stáž vopred, 
získanie informácií aj mimo oblasti ich štúdia, ako napríklad informácie o výhodách firmy, 
cieľoch firmy, pracovných možnostiach. 

Zistili sa rozdiely v očakávaniach študentov o odmenách za SDV. Grécki študenti boli 
sklamaní svojimi finančnými odmenami a súhlasili s tým, že stážisti / účastníci školenia / učni by 
mali byť finančne odmenení aspoň takou čiastkou, ktorá by pokrývala ubytovanie a základné 
výdavky; študenti z Rumunska boli spokojní s novo zavedeným systémom prijímania štipendií v 
programe SDV (v porovnaní s nedostatkom odmien v minulosti). Ak porovnáme firmy, ktoré 
ponúkajú odmeny a ktoré ich neponúkajú môžeme konštatovať, že akonáhle sú finančné odmeny 
ponúkané, študenti sa viac zapájajú do týchto programov hlavne kvôli zdroju príjmu, čím 
dochádza k zníženiu ich vnútornej motivácie. 

Študenti v Grécku sa snažia získať praktické pracovné skúsenosti pred ukončením školy. 
Myslia si, že SDV im môže pomôcť vyskúšať si nielen teoretické vedomosti, ale aj ich odborné 
zručnosti a umožniť im, aby sa pomaly prispôsobovali pracovnému času a pracovným vzťahom. 
Grécki študenti sa zhodli, že je dôležité, aby inštruktor pochopil a rešpektoval ich snahy. Je tiež 
dôležité, aby bol k dispozícii a otvorený otázkam a  aby poskytol konštruktívnu spätnú väzbu. 
Vodcovstvo je tiež pozitívnym atribútom, ktorý bol spomenutý a väčšina učňov s tým súhlasila. 

Pokiaľ ide o hlavné prínosy a výzvy účasti na tomto programe, študenti zistili, že majú 
prínos zo všeobecného chápania kultúry na pracovisku a poznamenali, že ich hlavným záujmom 
je, ako budú uplatňovať v praxi svoje teoretické poznatky. Ďalšou výzvou pre nich je preukázať, 
že sú spoľahliví a majú väčšiu zodpovednosť, a nezaoberajú sa malichernosťami. 

Grécki študenti oceňujú pri plnení priradených úloh samostatnosť a slobodu trochu 
odlišne v porovnaní s ostatnými krajinami. Kým samostatnosť dáva pocit vysokého rizika a 
zvyšuje pravdepodobnosť nesprávneho vykonávania úloh včas, dáva aj priestor pre inovatívne 
nápady. Dôležitým výsledkom vzdelávania pre študentov je pochopenie cenovo efektívneho 
spôsobu vykonávania pracovných procesov. 

Študenti zo Slovenska zdôrazňujú, že v rámci štúdia daného odboru sa neučili to, čo budú 
neskôr potrebovať vo firme. 

Ďalšie zistené rozdiely súvisia s používaním technológie a gamifikácie. Téma o práci na 
strojoch užšie súvisí aj s gamifikáciou študijnej špecializácie a predmetov ako takých. Študenti 
zo Slovenska dávajú prednosť moderným spôsobom výučby - a to ako v škole, tak aj vo firme. 
Taktiež inštruktori z Maďarska vykazujú vysokú otvorenosť voči potrebe zaviesť regulované 
používanie mobilných telefónov. "Študenti majú vždy mobilný telefón, ktorý by sa mal používať 
na učenie namiesto toho, aby ho zakazovali. Dostanú projektovú úlohu, vyhľadajú ju na 
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mobilnom telefóne, nájdu ju a tešia sa z toho. Profesionálne kompetencie by sa mohli týmto 
spôsobom zakoreniť.“ Tiež podporujú aktívne využívanie internetu študentov v profesiách, 
menej verbálneho vysvetľovania a viac nástrojov IKT. Hlavnou otázkou bol štýl vyučovania 
inštruktora, jeho schopnosť porozumieť novým technológiám a že by mal v praxi používať viac 
vizualizácie (najmä pred prácou so skutočnými strojmi). Uvádzali príklady, ako je vizualizácia, 
používanie elektronických flipchartov alebo aplikácií mobilných telefónov namiesto 
papierových, aby si počas hodín nepísali poznámky, ale aby získali nejaký on-line študijný 
materiál, používali aktuálnejšie metódy vzdelávania (sociálne médiá, internet a vizualizácia 
softvéru) atď. 

Slovenskí študenti veľmi uprednostňujú vizualizáciu počas školenia, tak teoretickú, ako 
aj praktickú. Vysvetlenie študijného predmetu na reálnych a funkčných modeloch s možnosťou 
praktického opakovania, ako aj vizualizácie rôznymi softvérovými programami je pre nich veľmi 
dôležité, dokonca nevyhnutné. Tvrdili, že je veľmi dôležité začleniť nové technológie do 
vzdelávacieho programu duálneho vzdelávania v Slovenskej republike. Na druhej strane 
rumunskí študenti, hoci nie sú úplne proti použitiu video nástrojov, preferujú priamu prácu so 
skutočnými strojmi namiesto učenia založeného na nepriamych učebných nástrojoch a 
prístrojoch. Uprednostňujú, aby boli na pracovisku a učili sa tak, že robia skutočnú prácu. Aj pre 
maďarských študentov odporúčajú inštruktori spojiť využívanie technológií s prácou so strojmi 
vždy, keď je to možné, najlepšie v malých skupinách, aby mali študenti pocit úspechu a úplný 
prehľad o životne dôležitých procesoch danej profesie. Dôležitým spomínaným aspektom je 
časový rámec vyučovania-učenia sa, ktorý sa odporúča v pomerne krátkych sekvenciách 
(prispôsobených pozornostným zdrojom mladých jedincov) a pri neustálej spätnej väzbe. 

.  

5.2. Očakávania inštruktorov 
Úlohou inštruktorov je hlavne vysvetľovať prácu, poskytovať usmernenia a hodnotiť 

výkony. Sú to oni, ktorí by mali udržiavať učňov zaneprázdnených a neustále hľadať 
najvhodnejšie úlohy pre ich zručnosti a znalosti s minimálnym rizikom negatívneho vplyvu na 
celkový výkon firmy. Niektoré z najdôležitejších zručností sú ochota zdieľať svoje vedomosti a 
skúsenosti, trpezlivosť, pokoj a vášeň pre vykonávanú prácu. Osobnostné charakteristiky 
inštruktorov sú veľmi dôležité pre úspech procesu odborného vedenia. Inštruktori by mali byť pri 
výcviku študentov prísni, ale vo vzťahu k nim by mali byť spravodliví a priateľskí a mali by sa 
snažiť o rast študentov a rozvíjanie profesie prípravou vysoko kvalitných budúcich 
zamestnancov. Okrem usmerňovania študentov musia inštruktori tiež poskytovať teoretické 
vedomosti, pripravovať doklady pre stáž študentov a pripravovať časové rozvrhy, dávať im 
úlohy,  ktoré sú tiež atraktívne pre študentov a zodpovedajú času stáže, ktorý majú k dispozícii. 

Pokiaľ ide o hlavné výzvy programov odborného vedenia, inštruktori súhlasia s tým, že 
odborné vedenie je ďalšia aktivita, ktorá si vyžaduje  dlhší čas v ich už aj tak plnom pracovnom 
rozvrhu. Potrebuje strategické plánovanie pre efektívne využívanie zdrojov a zladenia sa osoby s 
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úlohami. Vzhľadom na krátke trvanie SDV nemôžu vždy pomôcť učňom rozvíjať svoje 
zručnosti v takom rozsahu, v akom by chceli. 

Vzdelávací  program by sa mohol zdokonaliť lepším plánovaním a vyčlenením času 
osobitne na to. Pre inštruktorov je morálnou satisfakciou, keď vidia svojich študentov rozvíjať 
svoje zručnosti, ale je tiež sklamaním, že im nebudú môcť venovať potrebný čas. Odborné 
vedenie by sa malo považovať za prácu samotnú a nie za ďalšiu úlohu bez pridaného času. 

V dôsledku nedostatku formálnych vedomostí o odbornom vedení/mentoringu a o učení 
sa týmito spôsobmi, sa inštruktori zaoberajú potrebou získať odbornú prípravu, aby sa rozvíjali 
v tejto oblasti. Inštruktori žiadali, že by mohli získať nejaké vzdelávania v oblasti motivácie a 
metód hodnotenia. 

Ako uviedli maďarskí inštruktori, hlavnými úlohami inštruktorov je presunúť vedomosti 
budúcim kolegom (a poznamenávame, že študenti sú vnímaní ako potenciálni budúci kolegovia) 
a aby si títo obľúbili svoje povolanie. Ďalšími kľúčovými povinnosťami inštruktora je zvýšiť 
sebadôveru študentov, povzbudiť ich v partnerských vzťahoch, naučiť ich pravidlá, byť 
príkladom / modelom a súčasne autoritou. Grécki inštruktori zdôraznili, že je veľmi dôležité, aby 
študenti pochopili, že pôsobia v rámci firmy, aby pochopili a rozpoznali interakcie a vzťahy 
rôznych procesov, ktoré sa dejú v rámci firmy, a potrebu byť cenovo efektívni. 

Hlavné charakteristiky dobrého inštruktora sa týkajú radosti z práce s mladými ľuďmi, 
nadšenia pre povolanie, otvorenosti k výzvam a zvedavosti, starostlivosti o dlhodobý vplyv 
vzdelávania. 

Školy by mohli prispieť k zlepšeniu vzdelávacích programov, pretože učitelia už poznajú 
študentov systému duálneho vzdelávania (SDV) a môžu robiť prvý individuálny odhad 
potenciálu a obmedzení každého študenta SDV. Bolo by veľmi užitočné pre inštruktora, aby mal 
krátku hodnotiacu správu od učiteľa odborného vzdelávania a prípravy o študentovi. 

. 

5.3. Očakávania zainteresovaných strán (vedúcich pracovníkov zapojených vo 
vzdelávacom procese) 

Zainteresované strany zdôraznili, že na stáž / vzdelávanie v SDV by mali prispievať učni  
ako aj firmy.  Zdôraznili, že je potrebné, aby sa hostiteľská firma pripravila na túto úlohu vopred 
pred prijatím študentov. Samotný študent by mohol byť viac pripravený, aby si vopred 
preštudoval informácie o firme, kde bude mať stáž a aby mal plán, čo chce dosiahnuť počas 
SDV. 

Študenti SDV zvyčajne prinášajú nové nápady, inšpirujú zamestnancov a vytiahnu ich z 
rutinnej práce. 

Zainteresované strany zo Slovenska poukazujú na potrebu označiť študentov 
bezpečnostnými značkami (inými ako ostatných pracovníkov), čo je dôležité z hľadiska 
bezpečnosti práce. Študenti môžu zvyčajne slobodne vstupovať na rôzne pracoviská, a preto je 
nevyhnutné, aby inštruktor, majster a koordinátor duálneho vzdelávania dokázali okamžite 
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identifikovať a odlíšiť študenta. Niektoré z navrhovaných zmien sa týkajú: viacej praxe 
súvisiacej so študijným odborom, podpory firiem, ktoré nahrádzajú štátne vzdelávanie, 
financovania zo strany štátu, lepšieho vybavenie pracovísk a učebných priestorov, intenzívneho 
šírenie informácií o duálnom vzdelávaní. 

Zainteresované strany z firiem sa domnievajú, že je dôležité, aby boli inštruktori vybraní 
svedomito, aby sa neustále rozvíjali a aby získali veľmi silnú pozíciu vo firme a pozornosť 
manažmentu. Tento prístup platí aj v systéme odmeňovania (nielen vo finančnom), aby firma 
mohla týchto kľúčových hráčov udržať. 

Rozhovory s respondentmi odhalili tlak, ktorý cítili zástupcovia vzdelávacieho systému. 
Niektoré z hlavných kritík, ktoré priniesli do vzdelávacieho systému, sa týkajú: neefektívnej 
komunikácie so školou o učebných osnovách a učebných postupoch, veľmi obšírnych učebných 
osnov (príliš veľké štandardy v porovnaní so schopnosťami študentov, zaostávajúci študenti, 
nedostatočné zvládanie najnovších technológií, časté zmeny, nedostatok písomných 
materiálov/kníh); nedostatočnej prípravy študentov na praktickú výučbu. Študenti nechápu, ako 
môžu využiť získané vedomosti, aký je ich význam pre prax. "Ak je praktický výcvik, škola by 
ich mala pripraviť naň a nie na testy (respondent z Maďarska)."   

6. Závery 
 Na základe fázy kvalitatívnej analýzy boli odhalené kľúčové spoločne zdieľané názory a 
rozdiely. Dôležitým aspektom, ktorý sa objavil, je úloha jednotlivých subjektov, ktorú by mali 
zohrávať v programoch Systému duálneho vzdelávania (SDV) (spoločnosť, škola a študenti). 
Zatiaľ čo každá zo skupín má vysoké očakávania od ostatných skupín, je potrebné vynaložiť viac 
úsilia na to, aby si každý subjekt uvedomoval svoju vlastnú zodpovednosť za angažovanie sa a 
prispievanie k úspechu programov. Prostredníctvom lepšej komunikácie by mala škola a firma 
stanoviť spoločný program a dohodnúť sa na obsahu (súbor hlavných tém a špecifických 
poznatkov), ktoré študenti potrebujú pre úspešnú stáž. Inšpektori očakávajú, že sa učitelia 
pokúsia lepšie oboznámiť s novými technológiami (najmä s tými, ktoré sa používajú v 
partnerskej firme) a že budú učiť študentov témy (základný študijný obsah) pred absolvovaním 
stáží, ktoré im umožnia absolvovať praktické školenie vo firme v rámci duálneho vzdelávania. 
Hlavné zlepšenia týkajúce sa programov stáží navrhnuté respondentmi poukazujú na potrebu 
prenosu vedomostí, ktoré sa dajú využiť pri skutočnej práci, aby študenti pochopili, kde a ako 
budú ich teoretické vedomosti pre nich ako pre vzdelaných odborníkov užitočné. 
 Lepšia komunikácia medzi školami a hostiteľskými firmami je potrebná, aby sa dal 
sledovať rozvoj študentov a potenciálne výzvy praktického vzdelávacieho procesu. Učebné 
osnovy a očakávania týkajúce sa teoretického obsahu by mali byť harmonizované 
s informáciami, ktoré firmy poskytnú vzdelávacím jednotkám a učiteľom. Lepšia komunikácia je 
potrebná aj medzi študentmi a firmou. Často sa inšpektori a zainteresované strany sťažujú na 
nedostatok záujmu a motivácie študentov.  
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Medzi hlavné podmienky úspechu je motivácia detí: zvýšiť ich záujem o povolanie a zvýšiť aj 
ich sebaúctu a sebavedomie. 
 Niektoré ďalšie predpoklady pre úspešný program v SDV tiež zahŕňajú nástroje pre 
inštruktorov, ktoré im majú pomáhať presvedčiť študentov, aby dodržiavali predpisy (v prípade 
absencie, neskorých príchodov, nedostatočnej angažovanosti). To súvisí s nedostatkom 
akýchkoľvek nástrojov na hodnotenie činnosti inštruktorov a ich výkonnosti vo firme (neexistuje 
postup pre vyhodnocovanie formulárov). Okrem toho činnosť inštruktorov nie je zahrnutá do 
hodnotenia ich pracovného výkonu, takže firma ju len zriedkakedy odmeňuje. 
Odporúčané stratégie na rozvoj programov odborného vedenia sú: využívanie moderných 
technologických nástrojov (mobilný telefón, internet) na uľahčenie a spríjemnenie učenia sa, 
lepšia komunikácia medzi školami a hostiteľskými firmami, zlepšenie úrovne teoretického 
vzdelávania a učebných osnov , aktuálne poznatky poskytované študentom v školách na prípravu 
na povolanie, zvýšenie motivácie študentov pre svoju profesiu jej zatraktívnením, zvýšenie 
sebavedomia študentov zvyšovaním ich sebaúcty, vzdelávacie programy pre inštruktorov 
(rozšíriť svoje pedagogické a metodologické poznatky, získať charakteristiky / očakávania 
generácií Y a Z), vyradenie študentov, ktorí nezodpovedajú tejto profesii. Inštruktori by mali 
poskytovať školenia založené na skúsenostiach s využitím moderných technológií, mali by mať 
motivačné schopnosti, aby pomohli študentovi pomôcť získať lásku k povolaniu, mali by 
poskytovať aktuálne informácie a vedomosti pomocou modernej technológie, ľahko 
komunikovať a nájsť spoločnú reč so študentom, spolupracovať s učiteľmi v prípade potreby, 
byť si vedomí charakteristík generácie Y a Z, aby sa s nimi zaobchádzalo správne, získať 
základné pedagogické vzdelanie, poskytovať študentom víziu a dôveru v povolanie, byť 
empatickí k osobným problémom študenta (rodinné alebo finančné ťažkosti), byť trpezliví a 
flexibilní so študentmi, byť konzistentní, viesť príkladom a ukázať rešpekt. 


