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Výnimočne úspešní absolventi univerzít s  medzi-
národnou akceptáciou sú nepochybne „rodinným 
striebrom“ každej Alma Mater. Stretávame sa s nimi 
na stránkach akademických periodík, ale každoročne 
aj vo verejnoprávnych médiách. V  koncentrovanej, 
„instantnej“ forme preukazujú efektívnosť a kvalitu 
vzdelávacieho programu, skúsenosti pedagógov, ale 
aj schopnosť získať správnych ľudí do svojich lavíc. 
Usmiaty mladý človek ruka v  ruke s topmanažérom 
nadnárodného gigantu predstavuje silný prísľub bu-
dúcim adeptom štúdia, ich rodičom či  blízkym. Čo 
viac si môže priať ktorýkoľvek akademický funkci-
onár, pedagóg. To je jeden uhol pohľadu. Žiaľ, nie je 
jediný. Na druhej strane nás masmédia pravidelne in-
formujú o náraste nezamestnanosti v období, keď by 
práve noví absolventi mali obsadzovať perspektívne 
miesta pre sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. S  neistou 
perspektívou svojich študentov po skončení univer-
zitného štúdia sa stretáva každý pedagóg pôsobiaci 
v posledných semestroch štúdia. Niektorí ju ešte ba-
gatelizujú, ale väčšina o nej otvorene hovorí a sna-
ží sa nájsť recept, ako s ňou bojovať. Čo teda lepšie 
charakterizuje situáciu? Úspech či obavy? Pravda ne-
pochybne „sedí“ na „chvostoch“ Gausovej krivky. Vy-
volených so zlatými pracovnými zmluvami nie je tak 
veľa, aby sme usilovné štúdium mohli považovať sú-
časne za samozrejmý katapult do sveta cyber-vedy, 
veľkého biznisu alebo (v prípade dizajnu a architek-
túry) umenia. Približne rovnaký počet ako superab-
solventov je aj tých málo úspešných. Dôvodov býva 
mnoho. Treba rátať aj s celkom obyčajnou „ľudskou 
smolou“, chorobami, profesijným zlyhaním počas ne-
šťastnej zhody okolností. V prípade obidvoch skupín 
isto nemožno hovoriť o štatisticky charakteristických 
profi loch absolventov. Gausov „šedý priemer“ – ale-
bo reálna väčšina sa metódou pokus/omyl/náprava 
postupne v praxi viac-menej udomácni. Niektorí sú 
paradoxne z  perspektívy celoživotného pôsobenia 
napokon úspešnejší ako študenti šampióni. Kto najp-
ríznačnejšie charakterizuje úroveň školy? Koho evi-
duje odborná i laická verejnosť, keď doznie P. R., prí-
padne korporátna reklama univerzitných sponzorov? 
Študenti – šampióni na svojej kariérnej ceste veľmi 
rýchlo strácajú kontakt s tým, čo nazývame všeobec-
ná prax. Použijem paralelu so športom. Špičkový slo-
venský futbalista či hokejista – internacionál sa dos-
táva rýchlo do kolotoča ponúk skautov športového 

marketingu. Tréneri a  funkcionári malých mužstiev 
sa ani len neodvážia vysloviť ponuku. Jeho rodák pa-
mätajúci si ho ešte zo žiackej ligy síce o ňom počúva 
z rozhlasu, sleduje občas jeho hru na veľkých medzi-
národných podujatiach. Naživo mu však robia radosť 
celkom iní hráči. Tlieska, hrozí, nosí na pleciach ale-
bo hanobí pri pive priemerných. 

Rovnako možno položiť celkom praktickú otázku 
z iného súdka. Kto sa v čase celoživotného vzdeláva-
nia bude obracať na svoju univerzitu s požiadavkou 
na doplnenie kvalifi kácie v špecializovaných kurzoch, 
kto ponúkne svoje praktické skúsenosti ako externý 
pedagóg z praxe? Odpoveď je jednoduchá! Bude to 
niekto z väčšiny priemerných. Je to záležitosť priorít, 
hodnôt, cieľov i  možností. Ľudia, ktorí sa dostanú 
skoro na profesijný vrchol, sú determinovaní množ-
stvom špecifi ckých povinností. Žijú v iných podmien-
kach (prístup k informáciám, ale napríklad aj hono-
rovanie práce). „Nepôjde to!“, aj keby veľmi chceli. 
Ak občas predsa len ponúknu svoju účasť na akcii 
Alma Mater – je to skôr jednorazové alebo občasné 
pôsobenie. 

Vzdelávanie začalo byť oprávnene vnímané ako 
produkt uplatňovaný na trhu. Trhové segmenty si 
vyberajú produkt podľa potrieb a  želaní. Prednosť 
má ponuka s  najvyšším potenciálom komplexného 
úžitku1. Študovať v podmienkach výzvy (vysoká kva-
lita štúdia medzinárodne uznávanej univerzity), bez 
získania kompetentností na zvládnutie efektívne-
ho prechodu medzi školou a praxou našich zákazní-
kov (študentov, ich rodičov – ale i zamestnávateľov 
a investorov) neuspokojí. V súčasnom univerzitnom 
vzdelávaní budúcich manažérov, osobitne v  anglo-
saskej kultúre, sa kladie vysoký dôraz na priprave-
nosť na  okamžitý výkon. Zjednodušene to nazývajú 
„Day after…“. Nastúpiš do novej pozície, tvoj projekt 
schválili, dostal si novú úlohu – čo začneš robiť od 
prvej minúty nasledujúceho pracovného dňa? Netre-
ba zdôrazňovať, že od študenta sa očakáva odpoveď 
nielen v zmysle izolovaných schopností zo špeciali-
zácie. To, že vie napríklad vypracovať súvahu hospo-
dárenia organizácie k danému termínu je samozrej-
mosťou. Prenesene aj schopnosť študenta Ústavu 
dizajnu určiť kombináciu farieb v  konkrétnom ná-
vrhu, hovorí len málo o  jeho praktickom potenciáli 
v korporátnej praxi. Ovládanie práce s  farbou je ja-
zykom profesie. V podstate nevyhnutná podmienka. 

Len učiť 
nestačí 
Branislav Jelenčík
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Ak chce byť škola (fakulta) vnímaná ako serióz-
na, dôveryhodná inštitúcia s  vysokým kreditom ak-
ceptovateľného partnera, príprava absolventa na 
prechod do praxe v  rozšírenom diapazóne kompe-
tentností sa musí stať v  jej študijných programoch 
samozrejmosťou.

Učíme, vzdelávame alebo vychovávame?
Napriek tomu, že odpoveď na otázku je jednoduchá 
a znie – vzdelávame aj vychovávame súčasne, zdá sa 
akoby sme v tejto problematike stále trochu tápali, 
nevedeli k nej zaujať odborne vyargumentovaný po-
stoj. Utvrdila ma v tom aj pedagogická konferencia 
pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marca 2012). Slo-
vá „učíme“, „vzdelávame“, „vychovávame“ používame 
často veľmi emotívne a angažovane, no ich významo-
vá podstata je v kontextoch zahmlená a zdá sa, že ne-
veľmi presne vymedzujú poslanie našej práce. (Voľne 
nadväzujem na jednu zo svojich skorších analýz2).

Pozrime sa teda celkom prakticky na náš peda-
gogický proces cez transformačný model prípravy 
študenta na prax znázornený na obrázku 1. Vedome 
zostávam v  celkom pragmatickej rovine bez pátosu 
a  fi lozofovania o  Alma Mater. Uvažujem čisto ma-
nažérsky3. Vstupy, ktoré do transformačného proce-
su našej fakulty natekajú, môžeme primárne rozdeliť 
na hmotné, nehmotné a  ľudské. Hmotné napríklad 
na nehnuteľné, hnuteľné a  fi nančné. Nehmotné sú 
naše kompetentnosti, know-how, goodwill, ľuds-
ké si treba, samozrejme, všímať najintenzívnejšie, 
lebo sú najcennejšie, ale bude stačiť, ak si ich pre 
potreby analýzy rozdelíme na uchádzačov o  štú-
dium (zatiaľ na vstupe) a  zamestnancov školy (ve-
dome nehovorím len o pedagógoch). Čo je výstupom 
transformácie, ktorú dočasne považujem za čiernu 
skrinku, v ktorej sa niečo deje? Výstupy možno opäť 
deliť do skupín podobných ako v prípade vstupov. Je 
tam niečo hmotné – množstvo administratívy, ktoré 
procesy na škole generujú, učebné pomôcky, výstu-
py vedeckej práce, niečo nehmotné – napr. konkrét-
ne skúsenosti s  riešením individuálnych problémov 
poslucháčov školy na zahraničných pobytoch, pri ne-
očakávanej dlhodobej práceneschopnosti a podobne. 
Nehmotným výstupom je aj posilnený imidž, repu-
tácia školy šírená spokojnými absolventmi a ich hr-
dými blízkymi. (Fascinuje ma nápis na chodníku ve-
dúcom k budove: „Toto je fakulta – naša!“ Znie to 

úprimne, milo a stavovsky.) Pozrime sa však dôsled-
nejšie na výstupy týkajúce sa ľudí. Uchádzači sa 
zmenili na absolventov – to nás musí zaujímať naj-
viac, no nesmieme zabudnúť ani na zamestnancov. 
Výstupom v  ich prípade je transformáciou nezniče-
ný, opätovne využiteľný, vysokomotivovaný profesi-
onál s rozšírenými kompetentnosťami. To je možno 
téma budúceho rozboru. Venujme sa primárne pro-
fi lu absolventa.

Koho odprevádzame do praxe?
Na prvý pohľad takmer nezmyselná otázka. Absolvo-
vaním štátnej skúšky a obhajoby sa predsa naši ab-
solventi stávajú profesionálmi v  súlade s  obsahom 
akreditačného listu vyštudovanej špecializácie. To 
má formálny i  legislatívny význam pre jeho zarade-
nie do profesijného života doma, či dokonca v zahra-
ničí, všade tam, kde sú naše tituly akceptované. In-
terne môžeme polemizovať o počte hodín, prístupe 
k výkladu látky, využívaným pomôckam či o kultúre 
organizácie. No pokiaľ sme de jure zaradení do systé-
mu štátneho vzdelávania, naši absolventi postúpili 
o riadny krok k plánovanej a dúfam i vytúženej praxi. 
Môžu v nej uspieť? Ako sa stretáva profi l absolventa, 
jeho kompetentnosti, osobnostné predpoklady s ne-
kompromisnými podmienkami reality?

V  úvode som už spomenul osobitné postavenie 
študentov šampiónov. Predpokladajme, že budú mať 
na ružiach ustlaté a  neznamenajú pre školu4 prob-
lém. Ďalšou, celkom príjemnou, no neveľkou skupi-
nou absolventov, sú budúci zamestnanci rodinných 
fi riem vlastných príbuzných. Pri promócii im okrem 
úspešného štartu do života musíme popriať, aby 
sa dobre darilo rozbehnutému biznisu čo najdlh-
šie. Potom by aj oni mohli prirodzene prosperovať 
a profi tovať.

Hoci takáto práca môže byť náročná, predsa len 
sľubuje aké-také sociálne istoty a  v  subordinácii 
aspoň miernu benevolenciu. Zostáva nám však naj-
väčšia skupina – tí, ktorí sa chcú zamestnať alebo sa 
odvážia podnikať. Sú to ľudia, ktorých by sme moh-
li prirovnať k  prvosledovým bojovým jednotkám za 
našu (fakultnú) budúcnosť. Skupina je skúškou našej 
účelnosti i  zrkadlom pravdivo odpovedajúcim, kto 
sme a kam kráčame (aj tomu, čo o sebe nevieme).

Súčasná manažérska teória hovorí, že ľudia 
– ľudské zdroje „pretekajú“ organizáciou v  čase 

i  v  kariérnom raste. Znamená to, že sú oslovovaní 
ponukami na prácu, sú informovaní o  uvoľnených 
pracovných miestach, sú zaraďovaní do výberových 
konaní, sú rôzne testovaní a porovnávaní, aby napo-
kon zaujali isté pracovné miesto, kde sú zacvičovaní, 
vycvičovaní, školení, vzdelávaní, vychovávaní, hod-
notení a  vo vymenovávaní možno pokračovať ďalej 
cez rôzne formy motivácií, penalizácií, postupu v hie-
rarchii cez prepúšťanie až po odchod do dôchodku…, 
najmä však sú využívané ich kompetentnosti k plne-
niu nadplánovacích a plánovacích aktivít organizácií 
zamestnávateľov, prípadne objednávateľov pracov-
ných výkonov. Hoci by sa mohlo zdať, že podskupina 
typických zamestnancov sa bude kladenými nárokmi 
líšiť od podnikateľov – živnostníkov, či od s. r. o., vô-
bec nejde o  dramatický rozdiel. Podnikajúci absol-
venti sa predsa zúčastňujú na tendroch. Sú rovnako 
regrutovaní, vyberaní, sú oboznamovaní so špecifi c-
kými nárokmi objednávateľov a  potvrdzujú, že ich 
budú počas zmluvy rešpektovať – často ide o celkom 
identický zácvik ako v prípade zamestnancov, takisto 
sú posudzovaní, hodnotení, rovnako môžu predčas-
ne skončiť ako dodávatelia (nespokojnosť – zrušenie 
objednávky, krach organizácie objednávateľa), čo je 
identické s prepustením z práce. Môže im byť vyjad-
rená spokojnosť prostredníctvom ďalšej objednáv-
ky. Čo je rovnako motivujúce ako poverenie vyššími 
kompetenciami a zodpovednosťou v zamestnaní. Aj 
podnikateľ počas svojho pôsobenie strieda objedná-
vateľov, dokonca celkom iste raz svoju aktívnu karié-
ru skončí – odchodom na zaslúžený odpočinok. 

Či už zamestnávateľom, alebo odberateľom ide 
v podstate o jedno – „Tok“ zamestnanca alebo anga-
žovaného dodávateľa organizáciou musí byť: 
1. nákladovo efektívny
2. z  pohľadu ľudského kapitálu zabezpečujúci jeho 

kvalitu, kvantitu a privlastniteľnosť
3. zvyšujúci oddanosť a motiváciu
4. v súlade s cieľmi organizácie
5. eticky akceptovateľný.
Jednou z ciest, ako uvedené podmienky naplniť, je eli-
minovať úsilie a náklady na zacvičovanie, výcvik, za-
škoľovanie, vzdelávanie, výchovu, prípadne osobnost-
nú profylaktiku napríklad v oblasti práce pod tlakom, 
pri vedení alebo v tíme. A napokon to najhlavnejšie; 
„nenásilne“ presúvať najzložitejší výkon v oblasti prá-
ce s ľuďmi – motiváciu na ich vlastné bedrá. 

1 ¦ Transformačný model prípravy študenta na prax

Black box VýstupyVstupy
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Z toho vyplývajú pre školu (fakultu) 
nasledujúce tézy: 

 – Príprava absolventa pre prax nespočíva len v teore-
tickom a praktickom zvládnutí akreditovaného učiva.

 – V praxi využiteľný a perspektívne vnímaný absol-
vent musí disponovať skupinou doplnkových kom-
petentností (zručností, návykov, osobnostných 
predpokladov, odpracovanými skúsenosťami, cer-
tifi kátmi, účelovými zaškoleniami, nevyhnutnými 
informáciami – napríklad čo znamená pracovať 
v systémoch manažmentu kvality…).

 – Pri nábore, výbere, naviazaní zmluvného vzťahu 
s absolventmi, hodnotení ich efektívnosti (ako za-
mestnancov, tak dodávateľov či iných partnerov) sa 
dnes už využívajú vysoko sofi stikované manažérske 
metódy a systémy, ktoré rýchlo odhaľujú skutočné 
predurčenie kandidáta pre pracovnú ponuku.

 – Ak škola (fakulta) bude ignorovať tieto metodiky, 
systémy a skupinu kritérií, bude sa čoraz viac do-
stávať do driftu od reality a jej reputácia klesne. 

 – Škola musí teda nielen učiť predpísané učivo, ale aj 
vzdelávať a vychovávať pre plynulé a pokiaľ možno 
bezproblémové zaradenie sa absolventov do profe-
sionálneho života, kde je učivo nevyhnutnou pod-
mienkou kvalifi kácie, no samo osebe nestačí. 

 – Škola musí ustavične skúmať, dokonca prognó-
zovať, čo by mohla prax v budúcnosti potrebovať 
a vzhľadom na 6-ročný proces transformácie uchá-
dzača o  štúdium na absolventa by mala nastaviť 
procesy tak, aby vyhovovali nárokom na profesi-
onálov minimálne v horizonte 12 rokov (dvojnáso-
bok trvania štúdia). Znamená to, že škola nebude 
v závese – prekvapená, ustavične dobiehať požia-
davky praxe, ale, naopak, bude sama vytyčovať 
trendy, čím presvedčí prax o  svojej nenahraditeľ-
nosti a účelnosti.

Ako vnímajú a na základe čoho hodnotia 
nášho absolventa v praxi? 
V úvode kapitoly chcem upozorniť na fakt, s ktorým 
naši pedagógovia príliš nerátajú, lebo ho pravdepo-
dobne prakticky nezažili. Ešte pred pätnástimi rokmi 
väčšina absolventov uchádzajúcich sa o  zamestna-
nie alebo zákazky prišla do prvého kontaktu s ľuďmi 
identického vzdelania, profesijných skúsenosti či sta-
vovskej príslušnosti. Tí neraz celkom spontánne od-
hadovali využiteľnosť adepta pre organizáciu. Starší, 
skúsený architekt, dizajnér v  pozícii majiteľa alebo 
manažéra (zvyčajne projektového manažéra) ateliéru 
mal čisto profesijné predstavy o kompetentnostiach 
nevyhnutných pre typ objednávok, ktoré by mal bu-
dúci spolupracovník alebo zamestnanec realizovať. 
Veda o  riadení zdrojov, s  osobitným zameraním na 
vedenie ľudí bola pre nich príťažou. V čase konjunk-
túry ekonomiky, keď nebolo o zákazky núdze, doká-
zali totiž manažérske omyly pohodlne prefi nancovať. 

Dnes (a platí to dvojnásobne pre budúcnosť) je 
však situácia diametrálne odlišná. Mnohé fi rmy, kto-
ré dokázali krízu prekonať, sa vnútorne posilnili, čo 
malo priamy dosah na „normalizáciu“ ich „organi-
začnej architektúry“, formátu, politík, identity a po-
dobne. Procesy riadenia obmedzených zdrojov v čase 
prehodnocovania bývalého plytvania sa sofi stikujú. 
Neoddeliteľným znakom tejto skutočnosti je aj pre-
hodnocovanie pracovnej náplne v jednotlivých pozí-
ciách a dôsledná profesionalizácia pracovných miest. 
Pre našich absolventov to znamená, že prvé kontakty 
pri snahe získať prácu neprebehnú so stavovsky zvia-
zanou chápavou, možno i  obdivovanou osobnosťou 
z  profesie, ale tzv. vrátnikom, ktorý triedi uchádza-
čov na základe jasných dohodnutých kritérií. Takým-
to vrátnikom sa stáva sociológ – manažér ľudských 
zdrojov, podnikový právnik, psychológ personálnej 
agentúry a podobne. Dokonca aj projektový manažér 
v oblasti architektúry a dizajnu môže byť dnes skôr 
ekonóm alebo marketingový špecialista. Oni fi ltrujú 
uchádzačov, skôr ako sa v nejakom pokročilom kole 
tendra dostanú pred človeka, ktorý povie: „Tento 
uchádzač je taký úžasný talent, že som ochotný ris-
kovať ostatné jeho nedostatky a začnem s ním spolu-
pracovať. Napokon, je to moja fi rma, ja rozhodujem, 
čo chcem – čo by som mal urobiť!“

Kritériá využívané pri systémových 
metodických metódach výberu uchádzačov 
na pracovné pozície alebo spoluprácu
Kritériá môžeme rozdeliť do štyroch hlavných skupín:
• univerzálne – osobnostné
• univerzálne – profesijné
• zamestnanecké (pre výkonných zamestnancov)
• manažérske/dodávateľské (pre zamestnancov na 

riadiacich pozíciách/podnikateľov
Predstavím ich detailne. Vizuálne má celá koncepcia 
vedome podobu akýchsi kolies. To preto, aby sme si 
uvedomili, čo odváža našich absolventov k úspechom 
v profesionálnom živote. Ako prvú uvádzam skupinu 
Univerzálne osobnostné kritériá na obrázku 2. Uni-
verzálne v zmysle využitia ako v prípade zamestnan-
cov, tak aj partnerov alebo dodávateľov prác.

Prvým kritériom v skupine je výkonnosť osobnos-
ti – vytrvalosť. To je súčasne najdôležitejšie krité-
rium. V smere hodinových ručičiek (2., 3. a 4. pora-
die dôležitosti) nasleduje automotivácia. Schopnosť 
sám seba presvedčiť o zmysle – význame a dôležitos-
ti práce. Ďalej Fluentná schopnosť pracovať, čiže byť 
schopný vykonávať požadované činnosti dlhodobo 
rovnako výkonne a kvalitne. Táto schopnosť je mimo-
riadne dôležitá pre plánovanie a profesijnú spoľahli-
vosť. Nasledujúcim kritériom je psychická odolnosť, 
čiže schopnosť vyrovnať sa so stresom, zmenami, 
s nedostatkom, kritikou, ale aj sústredenosť, empa-
tia, rozvážnosť a  podobne. Posledným kritériom sú 

2 ¦ Univerzálne osobnostné kritériá

Psychická 
odolnosť

Výkonnosť

Fluentná 
schopnosť 
pracovať Automotivácia

Odborné 
vedomosti, 
zručnosti, 
skúsenosti 

a prax
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odborné kompetentnosti, ktoré sú síce najprirodze-
nejšie z pohľadu praxe, ale na rozdiel od predchádza-
júcich sa dajú naučiť, osvojiť, nadrilovať, prípadne 
nahradiť iným typom zdrojov (napr. diskalkúlia eli-
minovaná výpočtovou technikou). Napokon, u absol-
ventov sa reálne neráta s dlhodobou praxou. Uvedo-
mujeme si, že ju získajú postupne. Kompetentnosti 
sa však účinne nadobúdajú s podporou predchádza-
júcich kritérií, preto stoja hierarchicky vyššie. 

Ako druhú skupinu kritérií uvádzam Univerzál-
ne profesijné kritériá na obrázku 3. Prvým kritériom 
v  tejto skupine je prirodzená kreativita a  tvorivosť. 
Jej nedostatočnosť možno eliminovať metódami na 
podporu kreatívneho myslenia (podrobnejšie v  na-
sledujúcich príspevkoch), ale pre dizajn a architektú-
ru ide o kritické kritérium. Nasleduje fl exibilita, ako 
schopnosť pružnej reakcie na podnety, ale v pracov-
nom prostredí aj schopnosť vykonávať viacero od-
borných činností. Pri poddimenzovaných zdrojoch je 
východiskom z núdze. Ďalším kritériom je adaptabi-
lita – schopnosť prispôsobiť sa (podmienkam, náro-
kom…) a posledným je schopnosť improvizácie. Ide 
o  nachádzanie či využívanie náhradných riešení, čo 
však nemusí byť výsledok kreativity, ale napríklad 
multiprofesijných skúseností, vedomostí.

Ako tretiu uvádzam skupinu Zamestnanecké krité-
riá na obrázku 4. Prvým kritériom skupiny zamest-
naneckých kritérií je kompatibilita s kultúrou orga-
nizácie, projektového tímu, pracovného kolektívu. 
Kultúra je súbor písaných a  nepísaných pravidiel 
správania, uznávaných hodnôt a  symbolov, hmata-
teľných a nehmatateľných prejavov organizácie, kto-
ré formujú jej život, súdržnosť ľudí v  nej, históriu. 
Ovplyvňujú výkonnosť, fi lozofi u aj identitu organi-
zácie. Vzbury jednotlivcov – osobností či menších 
skupín voči kultúre v  organizáciách prinášajú vždy 
nepríjemné problémy a  konfl ikty. Po príklady ne-
musíme chodiť ďaleko. Každý pedagóg má niekoľko 
skúseností nesúladu osobných kultúr poslucháčov 
s kultúrou školy. Nasledujúcim kritériom je kompa-
tibilita s  motivačnými nástrojmi. Každá mentálne 
zdravá osobnosť má v rôznych etapách svojho živo-
ta meniace sa faktory motivácie. Kým jeden len hľa-
dá istoty, ktoré by mu pomohli sústrediť sa na prácu 
a nemyslieť na prežitie, iný si uspokojuje osobné ego 
objavujúc pocit naplnenia životných ideálov a  cieľ-
ov. Organizácia v  istom období disponuje iba limi-
tovanými možnosťami uspokojovať (minimálne) tzv. 
hygienické faktory, ktorými sú napríklad odmena za 
prácu, kvalita pracovného prostredia, šance na po-
stup. Rovnako ako motivačné faktory týkajúce sa po-
stavenia pracovníka v kolektíve, jeho potenciálu pre 
poverovanie, zodpovednosť, vzťahy s  nadriadeným, 
sebarealizáciu. V oblasti motivácie sa teda stretávajú 
očakávania zamestnanca s možnosťami organizácie. 
Súlad znamená vzájomný posun vpred a  synergiu, 

nesúlad, naopak, rozčarovanie, demotiváciu. Ďalším 
kritériom je kompatibilita s etickými nárokmi. V or-
ganizáciách funguje množstvo etických systémov, 
ako napríklad normy riadenia v oblasti spravodlivého 
zaobchádzania so zamestnancami, systémy ochrany 
zdravia a prostredia, etické profesijné kódexy, proto-
koly správania sa na pracovisku. Najprirodzenejšími 
etickými nárokmi, ktoré organizácia ustanovuje, sú 
lojalita a  poslušnosť. Medzi personalistami sa tra-
duje skúsenosť, že ak počas prijímacieho pohovoru 
adept nadáva na predchádzajúceho zamestnávate-
ľa, bude o  tri mesiace nadávať na vás. Posledným, 
ale nie zanedbateľným kritériom je kariérny poten-
ciál. Fluktuanti a  tzv. prežívači (zamestnanci, ktorí 
si nájdu pre seba pohodlnú pracovnú pozíciu, v kto-
rej neprinášajú vzhľadom na svoj potenciál prime-
raný úžitok – parazitujú) sú pre organizácie rizikom 
i vyhodenými nákladmi. Zamestnanec, ktorý získava 
rokmi práce v  organizácii skúsenosti, by mal vrátiť 
organizácii investície do jeho rozvoja ambicióznym 
kariérnym rastom, plnením čoraz náročnejších úloh 
a nahrádzaním odchádzajúcich pracovníkov na zod-
povednejších pozíciách.

(Poznámka autora: kritériá v tejto skupine sú pod-
ľa niektorých zdrojov dopĺňané ešte o  kompatibili-
tu s pracovnou náplňou, kompatibilitu s pracovným 
kolektívom, kompatibilitu s  osobnostným profi lom 
nadriadeného. Moje delenie kritérií tieto názory in-
tegruje. Napriek tomu sa pozastavím pri poslednom 
menovanom. Je mimoriadne citlivo vnímané v  zá-
padnej manažérskej kultúre. Mne samému sa takmer 
pred dvadsiatimi rokmi stalo, že som sa zúčastnil 
v  rámci výskumu ako fi ktívny účastník výberového 
konania. Zahraničná fi rma, ktorá o mojej úlohe ne-
vedela, ma pokladala za účastníka s  mimoriadnou 
perspektívou (podľa portfólia prác a praxe). Keď však 
komparovali moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
a  kvalifi káciu, smutne konštatovali, že nesmú prijí-
mať ani na najvyššie manažérske pozície ľudí s vyš-
ším vzdelaním ako majú členovia predstavenstva. 
Porušila by sa tým budovaná (podľa môjho názoru 
skôr virtuálna) subordinácia, na ktorej fi rme veľmi 
záležalo. Závažnosť tohto problému mi však potvrdi-
li neskôr ďalšie skúsenosti z pôsobenia v zahraničí.)

Zostala nám posledná skupina kritérií: Manažér-
ske/dodávateľské kritériá. Popisuje ich obrázok 5. 
Manažérske/dodávateľské kritériá začínajú kritéri-
om – typ orientácie. Ľudia v zodpovedných pozíciách 
sa sústreďujú na dve dimenzie v dvoch orientáciách 
podľa teórie dimenzií zrelosti (Humprhrey F. Os-
mond) alebo podobnej teórie manažérskej mriežky 
(Blake R., Moutonová J., 1980). Zjednodušene možno 
hovoriť o vyváženosti orientácie na ľudí (zamestnan-
cov – podriadených, na ich potreby a želania) verzus 
orientácie na splnenie úlohy (dodržanie kvality, ter-
mínov, lokalizácie) alebo o vyváženosti orientácie na 

3 ¦ Univerzálne profesijné kritériá
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Kariérny 
potenciál

Kompatibilita 
s kultúrou

Kompatibilita 
s etickými 
nárokmi

Kompatibilita 
s motivačnými 

nástrojmi
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výsledok (kvalita, kvantita) verzus orientácie na pro-
ces (spôsob či postup dosahovania výsledku – nieke-
dy až úzkostlivé preferovanie postupu s  rizikom, že 
za daných okolností nebude výsledok vôbec dosiah-
nutý). Tento rozbor je pre potreby mojej analýzy do-
stačujúci, chcem však upozorniť, že pre organizácie, 
ktoré v súčasnosti pracujú pod vysokým tlakom kon-
kurenčného prostredia, má výber riadiacich pracovní-
kov a dodávateľov podľa uvedených dimenzií zásad-
ný význam. 

Druhým kritériom v  skupine je kritérium – pred-
poklady na transformačné vodcovstvo vychádzajúce 
z teórie transakčného a transformačného štýlu vede-
nia. Táto teória rozlišuje dva štýly vedenia – trans-
formačný štýl a  transakčný štýl vedenia. (Burns 
M. James, 1978). Na označenie transformačného štý-
lu v  poslednom čase častejšie počúvame pojem lí-
derstvo – leadership. Opäť sa pokúsim problematiku 
vysvetliť čo najjednoduchšie. Burns opisuje trans-
akčný štýl vedenia ako „kupovanie“ si výkonnosti, lo-
jality a nasledovania (podriadenosť kompetenciám) 
na rozdiel od transformačného štýlu, ktorý motivuje 
nasledovať na základe pochopenia zmyslu toho, čo 

6 ¦ Prehľad základných kompetentností a ich nadobúdanie

od zamestnancov manažér vyžaduje, aké spoločné 
benefi ty môžu spolu získať. Rovnako využíva chariz-
mu, individuálny prístup, silnú empatiu a obdiv ku 
kompetentnostiam a osobnostným znakom či sprá-
vaniu sa lídra. Transakčný štýl je možno použiteľný 
v dobrých časoch, keď manažér má dosť zdrojov, aby 
si lojalitu kúpil. Vedie však k nárastu nárokov a tým 
zákonite aj k postupnému vyčerpaniu zdrojov. Trans-
formačný štýl, naopak, funguje aj v časoch kríz, zdro-
jovej poddimenzovanosti, vo vojne, v krutom konku-
renčnom prostredí – keď sa podarí realizovať, dokáže 
pôsobiť takmer nekonečne a charakterizujú ho sprie-
vodné synergické efekty. Nečudujme sa, že osobnosti, 
ktoré disponujú vlastnosťami lídra, sú v organizáci-
ách preferované. Nie je žiadnym tajomstvom, že väč-
šina významných dizajnérov, architektov, projektan-
tov disponovala, disponuje práve týmto obrovským 
darom. Osobnosti – lídrov máme okrem cudziny, naš-
ťastie, aj doma (dokonca na fakulte). 

Pokladám za dôležité, keď už organizujeme rôz-
ne prezentácie významných osobností, aby sme ich 
okrem success stories vyzývali hovoriť o spôsoboch, 
ako kooperujú, komunikujú, ovplyvňujú, motivujú. 
Niekedy mám pri rozhovoroch s poslucháčmi fakul-
ty pocit, že pripisujú úspech hosťujúcich osobností 
skôr „božskému“ talentu, šťastiu, občas tvrdej práci 
a riskovaniu. No neidentifi kujú úsilie ovládnuť per-
sonálny manažment a  rozvoj osobných predpokla-
dov pre líderstvo. V tejto súvislosti mi nedá, aby som 
sa nepodelil aj o radostné skúsenosti z pozorovania 
študentov na predmete Podpora kreativity a  inova-
tívnosti, kde ich ustavične vystavujem novým vý-
zvam. V  tvorivých skupinkách sa zreteľne prejavujú 
prirodzení lídri s vysokou pravdepodobnosťou úspeš-
nej kariéry. Do budúcnosti uvažujem aj o tom, že by 
som nechal na fakultnom fóre (iste by sa to dalo zor-
ganizovať) rozprávať o dosahovaní cieľov práve ich. 
Naši poslucháči a absolventi musia dostávať impulzy 
k  riadeniu individuálnej diferenciácie už od svojich 
rovesníkov. Je to podnetnejšie a  znepokojujúcejšie 
ako od „starcov“ z praxe. Tretie kritérium je schop-
nosť – riadiť a kontrolovať. Týka sa celkom pragma-
tických kompetentností v organizovaní a prerozdeľo-
vaní zdrojov, uplatňovaní vplyvu a moci, schopnosti 
komunikovať, poverovať, motivovať, tvoriť koncep-
cie, siete a  určovať stratégie. Monitorovať, merať 
a hodnotiť výkon a dodržiavanie pravidiel. V prípa-
de potreby určovať spôsoby, ako stav modifi kovať. 
Zostáva posledné kritérium – citlivosť na indície 
a schopnosť prognózovať. Opäť čo najjednoduchšie; 
existuje množstvo ľudí, ktorí nedokážu vycítiť blížia-
ce sa problémy. Nemajú situačný prehľad a nevidia 
súvislosti javov, dejov okolo. Zmeny v podmienkach 
buď vôbec nedekódujú, alebo dekódujú nekorekt-
ne ako dôsledky predchádzajúcich aktivít či zása-
hov. Takíto manažéri alebo dodávatelia sú pre každú 

vrodené
– psychosomatické a rodové danosti
– energetická predispozícia
– inteligencia
– talent
– prirodzená kreativita
– výkonnosť, vytrvalosť
– charizma
– dôvtipnosť, schpnosť a rýchlosť reakcie na podnety
– cit pre mieru – vkus
– empatia

naučené
– vzdelanie
– hygienické a sociálne návyky
– sebaovládanie (prekonávanie osobných blokov)
– manuálne a sociálne zručnosti
– algoritmy /vzorce/ správania
– profesijné a pracovné postupy
– trpezlivosť, vytrvalosť
– všeobecný prehľad

osvojené
– prax, skúsenosti
– vyššie sociálne zručnosti (napr. manipulácia)
– schopnosť kritického myslenia
– situačný (strategický) prehľad
– schopnosť analýzy, syntézy, prognózy
– schopnosť pracovať fl uentne
– automotivácia
– ambicióznosť
– zodpovednosť
– história a imidž
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organizáciu pohromou. Sú príčinou zlyhaní, ktorým 
sa dalo účinne predchádzať, čo bolí dvojnásobne. 
Preto sú preferované ich náprotivky. 

Všetky vymenované kritériá vo všetkých skupinách 
sú dnes odborníci schopní posudzovať exaktne, sys-
tematicky a  metodicky. Slúžia na to ankety, vyšet-
renia, manažérske inkubátory a  centrá hodnotenia 
zamestnancov. Ak bude mať súčasná či budúca orga-
nizácia aspoň minimálny záujem o absolventa fakul-
ty, nebude jej robiť problém zistiť si jeho kompatibi-
litu s absolútnou istotou. 

Na doplnenie uvádzam ešte niekoľko ďalších hľa-
daných vlastností radového zamestnanca:

 – profesijná zručnosť (doslova aj manuálna – 
v prípade dizajnérov a architektov napr. výroba 
modelov)

 – schopnosť pracovať v tíme, skupinách, projektoch 
a v kulturálnej rôznorodosti

 – schopnosť pracovať systematicky a metodicky
 – schopnosť manažovať informácie
 – ovládanie procesných a podporných technológií
 – schopnosť zodpovedne spravovať zverené aktíva 
a zdroje

 – systematickosť, metodickosť, chronologickosť 
(opakovateľnosť) v pracovných postupoch

 – citlivosť na zmeny výkonnosti
 – schopnosť manažovať svoju časovú kapacitu 
(time-manažnent). 

A podobné doplnkové vlastnosti vyhľadávané medzi 
manažérmi a podnikateľmi:

 – schopnosť viesť skupiny a tímy, projekty
 – schopnosť 360-stupňového riadenia – networking
 – schopnosť myslieť strategicky a tvoriť stratégie
 – schopnosť riadiť v prostredí kulturálnej 
rôznorodosti

 – schopnosť riadiť zmeny
 – schopnosť riadiť projekty a schopnosť riadiť 
projektovo

 – schopnosť interpretovať javy, stavy, výsledky pro-
cesov, deje 

 – pozitívny vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
 – pohotovosť, pripravenosť, koncentrácia
 – ambicióznosť, cieľavedomosť, iniciatívnosť 
 – schopnosť odhaľovať, prezentovať a riadiť zmysel 
aktivít

 – schopnosť oddeliť profesijný a manažérsky formát 
osobnosti

 – schopnosť orientácie v kontexte (situačná 
analytika)

 – široký repertoár reakcií na podnety
 – schopnosť efektívne komunikovať 
 – schopnosť plánovať
 – schopnosť kriticky (komplexne) myslieť
 – schopnosť riadiť výkonnosť.

7 ¦ Schéma Knowledge management 
(Manažmentu vedomostí) 
© autor voľne podľa Amin, A. a kol.: Building a knowledge-
Sharing Culture, http://www.oilfi eld.slb.com, 2001

Aké sú reálne kompetentnosti5 našich absol-
ventov cez optiku uvedených kritérií?
Zoznam je bohatý najmä na „nové“ kompetentnosti, 
ktoré v minulosti boli skôr výsadou „kariérnych“ ma-
nažérov, neraz pripravovaných ako politické kádrové 
rezervy. Architekti a dizajnéri nastupujúci v postave-
ní SZČO, podnikateľov, vedúcich tímov, vyjednávačov 
zákaziek a  podobne do prostredia otvoreného trhu 
postmodernej globalizovanej spoločnosti sa však bez 
uvedených kompetentností nezaobídu. 

Otázkou je: čo všetko a akým spôsobom môže za-
bezpečiť samotná škola (fakulta). Čo získava študent 
v rodine, čo na školách nižších stupňov? Prípadne, čo 
by mohol ďalej študovať súbežne, postgraduálne? 
Môžeme vôbec očakávať od študenta, ktorý by mal 
dnes zvládať množstvo nových informácii v  profesii 
ešte čosi navyše? 

Na začiatok úvah je vhodné systematizovať si kom-
petentnosti, aby sme ľahšie pochopili ich vzájomnú 
súvislosť, zdroje, možnosti a  zodpovednosti za ich 
rozvoj. Škola (fakulta) skutočne nemôže a  nedoká-
že pripraviť pre prax akéhosi „supermana“, ak náho-
dou… ale o tom trocha neskôr.

Obrázok 6 ukazuje jednotlivé základné kompeten-
tnosti v mape ich osvojovania.

Na nasledujúcom obrázku 7 vysvetlím podrobnej-
šie, čo znamená etapa učenia a  čo etapa vedenia  – 
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vzdelávania v  procese Knowledge managementu, 
teda tzv. manažmentu vedomostí kľúčovej koncepcie 
pre prípravu osnov akejkoľvek akademickej inštitúcie.

Dominujúce sú slová akcieschopnosť a vedomosti. 
Uvádzam ich preto, že základná schéma manažmen-
tu vedomostí sa nekončí nadobudnutými vedomos-
ťami, ale akcieschopnosťou, čiže využitím vedomostí 
na generovanie optimálneho rozhodnutia: ako rie-
šiť konkrétne problémy – situácie. Schéma súčasne 
poukazuje na neexistenciu automatickej istoty, že 
samotné lexikonálne vedomosti bezpečne privedú 
ich vlastníka k schopnosti efektívneho rozhodnu-
tia. Musí navyše rozvíjať schopnosť chápania súvis-
lostí (tzv. 360-stupňové hodnotenie situácie), rele-
vantného interpretovania vedomostí, ich selekcie, 
sústredenia a  primeraného nasadenia v  aktuálnej 
situácii. To vedie k  strategickej prevahe. Príkladom 
nech je zápas v šachu medzi človekom, ktorý pozná 
len pravidlá pohybu fi gúrok po šachovnici so šacho-
vým veľmajstrom. Nepochybne ide o vopred strate-
nú „partiu“ a  navyše, aj keby sa veľmajster na sú-
pera ani nepozrel, po pár ťahoch by mu bolo jasné, 
o koho ide. 

To, čo sústavne zdôrazňujem na akademických fó-
rach, ale aj  svojim študentom znie: „Na začiatku je 
oceán údajov, ktoré máte k dispozícii. Víťazi nie sú tí, 
ktorí oceán ‚prelejú’ do svojej mentálnej databázy, 
ale tí, ktorí v nej budú mať presne to, čo v konkrétnej 
situácii, čase, podmienkach využijú pre naplnenie ur-
čených cieľov.“

Nedávno sme v rozhovore so študentmi posledné-
ho ročníka prišli na kontext, ktorý sa učili ešte počas 
bakalárskeho štúdia. Pokladali ho za ťažký ako tému 
skúšky, no vonkoncom nevedeli, na čo slúži a  aký 
má význam v  praxi. Stačilo mi päť minút, aby som 
s  nimi pomyselne prebehol rebríkom manažmentu 
vedomostí a  zmenil ich „vlastníctvo informácií“ na 
schopnosť „konať“ – správne sa rozhodovať pri pro-
jektovaní. (Musím sa priznať, v čase vysokoškolského 
štúdia som kontextu veľmi nerozumel ani ja.) 

Kde sa teda končí naše pedagogické úsilie? Pri in-
formovaní? Pri kontrole objemu vedomostí počas 
skúšania? Pri vysvetľovaní a rozvíjaní schopnosti in-
terpretovať to, čo sme im vyložili? Odchádzajú naši 
absolventi do praxe, hoc ako elévi, aspoň s minimál-
nym repertoárom reakcií na podnety a zmeny? Uve-
domme si, že v tejto fáze ich života nemajú vlastne 
žiadne skúsenosti s turbulentnými pomermi v praxi. 
To, či obrazne prežijú, bude záležať predovšetkým na 
rýchlosti a kvalite, akou pochopia, o čo v konkrétnej 
situácii, kauze ide a ako rýchlo a dobre nájdu medzi 
tým, čo sa od nás dozvedeli – optimálne rozhodnu-
tie. Preto kladú veľký význam spomínaniu pedagóga 
na to, ako on sám reagoval v istých situáciách praxe. 
Študenti podvedome cítia pretrvávajúcu bariéru, val 
medzi samotným faktom, že niečo vedia (nabifľovali 

sa) a dokonalým chápaním problematiky, nehovoriac 
už schopnosti: optimálne sa rozhodnúť. Ak si nie-
kto optimisticky myslí, že tieto slová sú nadsadené, 
nech sa posadí na štátnice alebo obhajoby. Koľko 
absolventov pri otázke, prečo sa rozhodli pre to, či 
ono riešenie mlčí alebo habká! Ak by mali svoje od-
povede získané sofi stikovanou analýzou a nasledujú-
cou syntézou, ak by si boli istí možnosťami, ktorými 
disponovali i  objektivitou výberu optimálneho rie-
šenia, keby o tom boli vnútorne presvedčení, nemali 
by predsa problém primerane reagovať. Samo zrejme, 
prihliadam na stres, trému, komunikačnú neskúse-
nosť. Sami sme neboli iní. O dva tri mesiace po pro-
mócii však budú naši absolventi nútení prezentovať 
a  vyjednávať výsledky vlastnej práce v  nepomer-
ne agresívnejších a  neprajnejších pomeroch praxe. 
Smutné pozdvihnutie očí, povzdych a žmolenie vrec-
kovky, ktoré im  takmer s  rodičovským pochopením 
prehliadame pri skúškach, budú faktickým koncom 
ich zákazky, tendra a možno aj snubne sa vyvíjajúcej 
kariéry v rozbehnutej fi rme.

Kto iný ako fakulta?
Na absolventa sú v praxi od prvých dní kladené vy-
soké nároky – vyššie ako zažila väčšina pedagógov, 
ktorí končili vysokoškolské štúdium pred revolúciou 
(napriek tomu, že si to niekedy nechceme priznať). 
Možno preto taký znepokojujúci počet mladých ľudí 
s  naším diplomom nepracuje v  odbore, ako sme to 
dokázali my. (Nielen v  odbore, ale aj na miestach, 
kde je šesťročné univerzitné štúdium viac ako ab-
surdné, lebo predavačov kedysi vychovávali učňov-
ské školy.) Situácia sa, žiaľ, nezlepší a konkurenčný 
boj aj na poli personálnej kariéry bude silnieť. Kto 
z  neho vyjde ako víťaz, bude bez diskusie nositeľ 
multiprofesných vedomostí, skúseností – takmer 
„renesančný človek“. V  dizajne a  architektúre urči-
te! I keď tieto slová vyznievajú znepokojujúco, s ra-
dosťou konštatujem, že po Bellušových chodbách ich 
zopár desiatok chodí. Ak diskutujeme o zmene v prí-
stupe k vzdelávaniu – diskutujeme o tom, či ich ešte 
ďalších pár desiatok pridáme, či tie budúce stovky 
úspešných ešte viac pozdvihneme na pomyselný pie-
destál. Máme na to? Je skutočne komplexný multip-
rofesijný prístup záležitosť vysokej školy, univerzity? 
Skutočne nestačí len učiť? 

Odpoveďou môže byť kontext profesijnej spoľahli-
vosti ako celkom relevantný integrátor všetkých os-
tatných uvádzaných kritérií. Náš absolvent musí byť 
v  profesijnej existencii spoľahlivý. To znamená byť 
schopný dlhodobo napĺňať funkčné požiadavky pra-
covnej pozície (poverení i zodpovednosti) a prijatých 
úloh – cieľov. Navyše v ustavične sa meniacich pod-
mienkach, v tvrdých rámcoch propozícií, bez výkyvov 
výkonnosti – fl uentne.
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Obrázok 8, ktorý som si dovolil mierne modifi kovať 
pre potreby tejto kapitoly, približuje analýzu procesu 
nadobúdania vedomostí, ako ju spracovala vzdelá-
vacia agentúra DEVELOR. Úlohou pedagóga prvého, 
druhého, ale aj tretieho stupňa vysokoškolského štú-
dia je podľa uvedenej schémy neskončiť svoje úsi-
lie na pomedzí „Vedomej znalosti“ študentov (niečo 
existuje, viem o tom, viem si to „vygooglovať“ – ta-
kýto bohatý je, žiaľ, niekedy mentálny svet našich 
študentov po absolvovaní sebanáročnejšej skúšky). 
Pedagóg, pedagogický zbor musí presunúť v  trans-
formačnom procese školy študentov čo najďalej do 
kvadrantu za hranicou „podvedomej znalosti“ – čiže 
rutinného správania v oblasti študovaného odboru.

Preto tvrdohlavo zdôrazňujem našim posluchá-
čom, že po diplomovej práci už nebude žiadna „divo-
ká karta“, žiadna amnestia na vymanenie sa z omylov 
a  chýb. Diplomová práca je pre našich absolventov 
to, čo v  starej cechovej kultúre „meisterstück“. Do-
káž, že si hodný stať sa majstrom ctihodného cechu 
(staviteľov, remeselníkov…), inak späť na vandrovku! 

Týmto sa dostávame k úvahám o profesijnej bez-
pečnosti, spoľahlivosti našich absolventov – o ruti-
ne v robení správnych vecí, správnym spôsobom, na 
prvý pokus, s najnižšími nárokmi na vstupné zdroje. 
Ide pravdepodobne o najzávažnejší problém pri príp-
rave absolventov na prax. V minulosti (v čase socia-
listických podnikov), prípadne vo veľkých fi rmách 
existovalo, existuje obdobie vedomého izolovania 
elévov od rizikových aktivít. Obdobie zapracovania, 
tútorstvo, mentoring, supervízia starších kolegov, 
tímov. Programy na zácvik, výcvik, výchovu si dnes 
však môžu dovoliť v podstate len silné a konsolido-
vané organizácie – fi rmy. Dokonca i  tie v  čase hos-
podárskej krízy redukujú výdavky do činností hod-
notených ako nestrategické. Mimochodom, výkony 
v oblasti podnikového vzdelávania klesli za posled-
né roky viac ako o polovicu a aj to, čo dnes ešte pre-
bieha, je dotované neraz len 10 až 20 percentami 
pôvodných rozpočtov. Skutočnosť sa premieta do 
úrovne výkonov. Kedysi trocha nadnesené konšta-
tovanie, že profesionál – projektant je často jednou 
nohou v  „kriminále“, môže aktuálne znamenať kru-
tú trestnoprávnu zodpovednosť alebo trocha menej 
fatálny pád na ekonomické dno (krach). Študenti sa 
mi priznávajú so svojimi skúsenosťami zo zamest-
naní a  brigád. „Našťastie“, ide skôr o  zneužívanie 
ich úsilia za nízku mzdu či porušovanie autorských 
práv. Neuvedomujú si však, ako blízko sú k obvine-
niam z  rôznych typov hospodárskej kriminality. Od 
poškodenia majetku cez nezodpovedné narábanie so 
zverenými kompetenciami, krádež a  podobne. Nie-
len fi ktívnych z vypočítavosti, ale, žiaľ, aj faktických 
– objektívnych. Mladý človek v prílišných ambíciách 
siaha po výzvach, na ktoré v istých rámcoch ešte ne-
dorástol. Je vďačnou obeťou, lebo nedokáže vnímať 

8 ¦ Schéma nadobúdania vedomostí podľa agentúry DEVELOR
© autor, 2010 voľne podľa metodiky vzdelávacej agentúry 
DEVELOR.

zložité súvislosti a o to menej predvídať úskoky, pas-
ce nastražené skutočnými vinníkmi. Schopnosť roz-
poznávať vzťahy medzi poverením (kompetenciami), 
disponibilnými zdrojmi pre plnenie úloh a zodpoved-
nosťou je kritickou schopnosťou každého, kto prebe-
rá pracovný záväzok. Sú medzi nimi otvorené, ale aj 
latentné súvislosti. Napokon: „Neznalosť zákona ne-
ospravedlňuje.“ Najlepšie je – neučiť sa na vlastných 
chybách! Práve tu pravdepodobne zohráva škola (fa-
kulta) rozhodujúcu úlohu. 

Počas stredoškolského štúdia by bola takáto „vý-
chova“ predčasná (nepochopená). V rodine však vô-
bec nemusia nastať podmienky na vedenie dieťaťa 
k celému rozsahu pracovnoprávnej zodpovednosti – 
najmä nie v konkrétnych prípadoch. Rodičia ani iní 
tútori našich poslucháčov nemusia byť primerane 
vzdelaní, disponovať skúsenosťami či prehľadom. Po-
kiaľ si dnes základné a stredné školy zvykli „parazito-
vať“ na rodinnej výchove a tzv. rodičovskej pedagogi-
ke, je to len tým, že na to domáce prostredie ako-tak 
stačí. Projekty s druháčikmi riešia zvyčajne „googlo-
vaním“ starší súrodenci, otec skúša noty a mama pri 
varení rieši rovnice na matematickú olympiádu. Sup-
lovať fakultu, osobitne v štúdiu založenom vo veľkej 
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miere na talente a kreativite je skôr utópia a celá ro-
dičovská pedagogika je v čase akreditovaného a vali-
dovaného vzdelávania absurdita ako hrom! Bez zveli-
čovania si užívame jej horké plody minimálne v etape 
bakalárskeho štúdia. To je v prvom rade o učení sa, 
čo napodiv spôsobuje študentom riadny šok. Návyk 
na systematickú prácu, efektívny time-manažment, 
ukotvenie vedomostí pomocou logických štruktúr je 
čoraz vzácnejší.

Študenti si uvedomujú, že vzdelávací proces má 
mnohé slabiny. Osvojili si ich predovšetkým zne-
užívať, najmä v  prvých ročníkoch. Vtedy je absen-
cia, dolce far niente, redukcia povinností výdobyt-
kom akademického života. Prístup k povinnostiam 
je povrchnejší a  vypočítavý. Naučia sa neodpúšťať 
aj vyčítať   pedagógovi nedokonalosť procesu, aby 
tým zakryli vlastné nedostatky, ale najmä neistotu 
a komplexy. Ide im to prekvapivo dobre. Učenie má 
totiž relatívne fungujúce metriky na monitorovanie, 
či prebieha efektívne, alebo nie. Porozumel som, ne-
porozumel som? Viem, ako to použijem pri skúškach 
testoch, viem, ako s tým naložím v praxi? Ich videnie 
našej schopnosti učiť je brilantné priam ako chirur-
gia oka. Režú presne, hlboko. Keď si vypočujete ich 
takmer profesionálnu kritiku, hneď sa vám rozjasní. 
Občas je dobré nechať si nastaviť zrkadlo. Dnes majú 
schopnosť porovnávať, lebo migrujú medzi univer-
zitnými prostrediami u  nás i  v  zahraničí. Počúvajú 
prednášky renomovaných autorov, pracujú na kon-
krétnych projektoch v  praxi, kde nás tiež nešetria. 
Báza pedagógových skúseností sa oproti časom štú-
dia strednej generácie tiež zasadne zmenila. Kým my 
sme boli vďační aj za prepisovanie skrípt, ktoré nám 
niekto predčítaval, oni majú študijných materiálov 
dostatok – plný internet. Recitujúcim pedagógom 
opovrhujú. Učenie ako klasické nalievanie informá-
cií do dutín vedomia považujú za stratu času. V pod-
state však nežiadajú nič nelogické, nemožné. Vráťte 
sa k schéme Knowledge manažmentu – chcú spozná-
vať, teda objavovať význam, hľadať príčiny i súvislos-
ti. Dôležitejší ako kvantita je zmysel vedomostí. To 
je príznakom transformačného vedenia – líderstva. 
Študenti obrazne pochovávajú učiteľov – chcú líd-
rov, úžasných, rozhľadených, ale najmä na otázky 
múdro odpovedajúcich majstrov. Čím pohotovejšie 
a  prekvapujúcejšie, tým lepšie. Pedagogický proces 
je pre nich ďalšia šou. Presne ako v súťaži talentov. 
Na začiatku konkurz, na konci zmluva a šek. Niekde 
medzi tým populárne celebrity ukazujúce, ako to ide, 
organizujúce „liahne či stajne“ šampiónov. V tomto 
veku autoritou nie sú rodičia, tých iba blahosklonne 
akceptujú. Spoločnosť, média, reklama im neponúka 
svetlé vzory, skôr naopak. Vo svojom veku i mentál-
nej vyspelosti vysokoškoláka sú už dostatočne kri-
tickí, aby smotánku odignorovali. V  ich sociálnom 
„backgrounde“ takisto nenájdeme ani autority z get 

či ulice. Kto sa postaví pred nich a ukáže im lepší svet 
nádeje? Substituentom rodiny, rozmanitých farmá-
rov, povaľačov z víl či TV rajov, breptajúcich futbalis-
tov, rapujúcich gaunerov sa v prípade znechutených 
vysokoškolských študentov môže celkom prirodzene 
stať pedagóg, i keď sme v to už nedúfali. Pozor! Ne-
berme to ako vyslovené víťazstvo: medzi slepými je aj 
jednooký kráľom, hovorí staré slovenské porekadlo.

Študenti lipnú na pedagógoch, ktorí sú schopní 
a ochotní ich viesť, či prenesene, vychovávať. 

Navštívil som raz budovu stredovekej islamskej 
univerzity v Antalyi (Turecko). Je zrenovovaná a slú-
ži ako predajňa suvenírov. Dispozícia však zostala za-
chovaná a  tak nebolo ťažké sa v  predstavách vrátiť 
do čias jej najväčšej slávy. Namiesto tried v nej boli 
otvorené kóje, kde sa okolo majstra – učenca (nie-
len učiteľa) rozložili, priamo fyzicky na ňom lipli – 
boli natlačení jeho nasledovníci. Počúvali múdre 
slová, viseli na jeho perách, dokonca cítili jeho dych, 
keď sa rozčúlil alebo bol emotívny. Obmedzovali ich 
jeho gestá, mohli sa ho dotknúť a cítiť jeho energiu. 
Doslova im pomáhal vstať z  ich nevedomosti. Spo-
lu jedli. Videli preto jeho skromnosť a pokoru. Spo-
lu trávili siestu v  horúčave poludnia. Videli preto 
jeho nekonečnú vytrvalosť. Spolu komunikovali – 
v  samej  podstate významu slova komunitáre = vy-
mieňať. Obohacovali sa navzájom. Podnecovali jeho 
úvahy, aby im napokon odovzdal viac, ako len mohli 
tušiť. Majster bol osnovy, majster bol vesmír! Maj-
ster bol právo – hovoril, čo je dobré a čo zlé. Hlav-
ne však hovoril PREČO je to tak. Majster mohol byť 
majstrom iba vtedy, keď žil DOBRÉ. Odsudzovať bez 
VZDANIA SA ZLÉHO nič neznamenalo. Majster bol 
predovšetkým žitá múdrosť a skúsenosť. Nazývali to 
kvalifi kácia. Jeho morálka a  odovzdanosť poslaniu 
boli jeho diplomy, doktoráty, habilitácie i profesúra.

Naši študenti vôbec nie sú iní ani po storočiach. 
Zostupujete niekedy úprimne medzi nich? Tak veľ-
mi nás potrebujú. Po chvíli padá maska fl egmatizmu, 
opovrhovania autoritami. Prestanú sa ostýchať – do-
korán otvárajú svoje srdce i názory. Keď pocítia záu-
jem o  ich boliestky a  neistotu, keď spoznajú, že za 
naším počínaním je nezištná snaha pomôcť, poslu-
cháreň sa mení na skutočnú univerzitu. Zdroj univer-
zálnej prípravy na sociálne a mentálne bohatší život. 
To je vzdelávanie, vedenie i výchova! To je budovanie 
základov dobra, úcty, pokory a tolerancie, bez ktorých 
nemožno profesionálne rásť, dosiahnuť sebauspoko-
jenie ani zaslúžený objektívny úspech. 

(To, že ich väčšinou vidíme iných, je len dôsledkom 
zranenia z podceňovania i nedôvery v zlý systém. Sys-
tém školy, ktorá len „učí“! Tá ich zablokovala, napl-
nila komplexmi, znechutila a  priviedla k  rezignácii. 
Odmieňanie chodiacich encyklopédií je pre skutočne 
mysliacich a kreatívnych demotivujúce.)
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Slová na záver 
Škola sa musí posunúť z metaforického rámca učia-
ceho stroja do organickej metafory mozgu riadiaceho 
všetky aktivity rozvoja študentovej osobnosti. Prejsť 
z „transakčného“ učenia (toto by si mal vedieť a keď 
to zvládneš postupuješ!) na „transformačné vedenie 
– výchovu“ (vnímaš výhody toho, čo si sa dozvedel, 
ako to všetko dokážeme spolu rozvíjať ďalej vo vzá-
jomný prospech?). 

Vedenie – vzdelávanie je vlastne podpora kom-
plexnej orientácie. Samozrejme, siahajúca za hranice 
prísne vymedzené špecifi ckým vedeckým odborom či 
technológiou.

Zdá sa teda, že interdisciplinárna skúsenosť je pre 
efektívnosť absolventa po príchode do praxe pros-
pešnejšia. Je jeho zreteľným konkurenčným násko-
kom. Ako však vnímať interdisciplinaritu? O  čo by 
nám malo ísť? Stačí nám len odborová interdiscipli-
narita alebo potrebujeme už „cross function“6 vzde-
lávanie? Obrazne: stačí, aby naši architekti mali ele-
mentárnu prípravu v dizajne a naopak. Spolu potom 
nech zvládajú aj užitočný grafi cký dizajn… Alebo tre-
ba ísť ďalej? Ďalej, znamená byť pripravený priere-
zovo, cez jednotlivé funkcie obsahu vlastnej práce. 
Byť pripravený organizovať pridelené zdroje vrátane 
najťažšieho, ktorými sú zverení ľudia. Okrem zákla-
dov manažmentu, ekonomickej gramotnosti by mal 
byť budúci profesionál zorientovaný v sociológii, vo 
fi lozofi i, v  logike, profesionálnej etike a  etikete…, 
základoch pracovného práva. Samozrejmosťou sú 
komunikačné, vyjednávacie a  prezentačné zručnos-
ti, podpora kreativity a  inovatívnosti v  podmien-
kach, keď nápady prirodzene neprichádzajú (nedos-
tatok času, stres). Žiadanými a aktuálnymi sú aj témy 
„emergency“ či bezpečnosť správy zdrojov (informá-
cií) a riadenie rizík. Mohli by sme pokračovať desiat-
kou iných prospešných schopností a zručností. 

(Poznámka autora: čo je nevyhnutná interdiscipli-
narita pre našich absolventov, to by som rád rozobral 
v niektorom z budúcich príspevkov. Bude sa týkať ob-
sahu transformačného procesu, aby sme nezostali 
len pri Black Boxe.)

Cieľom transformačného procesu študenta eléva 
na efektívneho profesionála počas štúdia je nielen 
úspešný diplomovaný architekt či dizajnér. Cieľom 
musí byť obojstranná spokojnosť, radosť z  procesu 
výmeny skúseností – študentovho vedenia a vysoká 
motivácia zúčastnených. Škola, ktorá to dokáže, ne-
bude mať o študentov núdzu!

1 Naplnenie (univerzálnych) potrieb a (individualizovaných) želaní 
nazývame úžitkom.
2 Príspevok na odbornom seminári/kolokviu Ústavu interiéru 
a výstavníctva FA STU v Bratislave INTERDISCIPLINÁRNY 
PRÍSTUP K DIZAJNÉRSKEJ A ARCHITEKTONICKEJ TVORBE/
PRIENIK DIZAJNU S HUMANITNÝMI VEDAMI A JEHO PRÍNOS 
dňa 13. decembra 2010 na Fakulte architektúry STU BA spojené 
s prezentáciami príspevkov pod záštitou projektu APVV 0278-07 
Princípy tvorby bytového interiéru – Ako zdravo a správne sedieť 
a pracovať, odpočívať a spať.
3 Autor od roku 1997 prednáša Manažment na britskej The Open 
University Busines School, ktorej je absolventom. Vo svojich 
príspevkoch sa snaží ponúkať systémový metodický pohľad na 
problémy pedagogického procesu, ktorý si osvojil v jej prostredí.
4 Pozri Kľúčové faktory úspechu organizácie – to, čo nám pomáha 
prežiť a rásť. V prípade fakulty je to jej imidž, dostatok fi nancií 
a bezpečná akreditácia. Imidž je závislý od vnímania verejnosťou, 
teda od uplatnenia absolventov, ďalej od podmienok štúdia 
a tzv. hodnoty za peniaze (naplnenie očakávaných úžitkov za to, 
čo museli absolventi a ich sponzori do procesu štúdia vložiť – 
fi nancie aj ostatné zdroje). Financie sú závislé od úspornosti, 
účinnosti, účelnosti a etickosti akademického procesu (interne), 
ale aj od imidžu (externe). Akreditácia súvisí z politikou riadenia 
ľudských zdrojov, ale predovšetkým s úrovňou dosiahnutých 
výsledkov vedeckej činnosti a relevantného nastavenia obsahu 
štúdia. 
5 Súbor osobnostných znakov, vedomostí, schopností, zručností, 
skúseností. Nezamieňať s kompetenciami.
6 Naprieč funkciami – pojem z prostredia súčasného 
manažmentu, ktorý predstavuje nový pohľad na riadenie cez 
vnímanie potrieb rozmanitých zdrojov a aktivít.
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si ju prečítal ešte raz pred desiatimi rokmi a bolo to vzrušujúce 
čítanie, ktoré by mal ako predjedlo skonzumovať každý, kto 
chce čítať Michaela Eugene Portera s vedomím, že rozumie 
podnikaniu, trhom a konkurenčnej súťaži. 
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Keď som sa prelúskal oboma uvedenými knihami, povedal som si: 
„Tak teda takto to je!“ „Všetko, čo potrebujete vedieť o šanciach 
na úspech v biznise, ale báli ste sa opýtať.“ To sú dve hrubé 
knihy Mi chaela Egene Portera – starý a nový zákon pre guruov 
strategického videnia sveta biznisu. 


