Název projektu: Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UJAK
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Projekt 100+
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. spolu s Univerzitou Jana Amose Komenského a
Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. Vás zvou na
odborný seminář Uplatnitelnost absolventů: Poznatky a trendy
Kdy: 22. 5. 2019
Kde: místnost A102, Univerzita Jana Amose Komenského, Roháčova 63, Praha 3
V industrializovaných společnostech je vzdělání jasně nejvýznamnějším faktorem předurčující úspěch v
profesním životě. Zaměstnavatelé si podle něho vybírají pracovníky pro specifické pracovní pozice a úkoly a
jednotlivci do něj investují, proto aby vylepšili svoje postavení na trhu práce. (Shavit, Miller, 1998)

Jak je to s uplatnitelností českých absolventů, jaké kompetence by měli mít a jak je měřit? Na tyto a
související otázky se zaměří náš seminář. Přijďte diskutovat s námi a hledat odpovědí.
Program
Čas
9:00-9:15

Téma
Úvodní slovo

9:15-9:45

Šetření uplatnění absolventů
vysokých škol

9:45-10:15

Uplatnitelnost absolventů
Univerzity Jana Komenského
(Projekt KA 4.1)
Jak by měl vypadat absolvent
4.0?

10:15-10:50

10:50-11:10
11:10-11:40
11:40-12:00

12:00-12:30
12:30-13:00

13:00-13:45

Kávová pauza
Rozvoj sociální kompetencí
studentů vysokých škol
Uplatnitelnost absolventů
z pohledu Dopravního podniku
hl. m. Prahy
Jak měřit kompetence pomocí
simulační hry?
Národní soustava kvalifikací
jako nástroj podporující
uplatnitelnost absolventů
Panelová diskuse jak rozvíjet
(sociální) kompetence studentů
vysokých škol?

Vystupující
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc, prorektor Univerzita
Jana Amose Komenského
Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel Centrum pro
studium vysokého školství, v.v.i
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D., Centrum pro studium
vysokého školství, v.v.i a Mgr. Martin Zelenka,
Středisko vzdělávací politiky, Univerzita Karlova
PhDr. Eduard Entler, Univerzita Jana Amose
Komenského
Mgr. Ondřej Chrást, Sdružení profesního
terciárního vzdělávání, z.s.

Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D., Centrum pro
studium vysokého školství, v.v.i
Ing. Simona Pešťáková

Bc. Lukáš Macenauer, MSc. Behavera.com
Ing. Romana Nováčková, Asociace institucí
vzdělavání dospělých

Registrace na seminář je možná zde: https://forms.gle/ZUGaxF1uRQcHGDZ16
Kontaktní osoba: PhDr. Eduard Entler, entler.eduard@ujak.cz
Více informací na: https://www.csvs.cz/blog/2019/04/uplatnitelnost-absolventu-poznatky-a-trendy/

UPLATNITELNOST ABSOLVENT : POZNATKY A TRENDY
V industrializovaných spole nostech je vzd lání jasn nejvýznamn j ím faktorem
p edur ující úsp ch v profesním ivot . Zam stnavatelé si podle n ho vybírají pracovníky
pro specifické pracovní pozice a úkoly a jednotlivci do n j investují, proto aby vylep ili
svoje postavení na trhu práce. (Shavit, Miller, 1998).
Dne 22. 5. 2019 se uskute nil v rámci Projektu 100 + Centra pro studium vysokého
kolství (CSV ) na Univerzit Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) odborný
seminá zam en na uplatitelnost absolvent . Mezi dal í spolupo adatele pat il
Dopravní podnik hlavního m sta Prahy (DPP).
O problematice absolvent diskutovalo 25 astník . Seminá zahájil prorektor UJAK
doc. RNDr. Petr Kolá , CSc. a editel CSV Ing. Radim Ry ka, Ph.D. V vodní p edná ce
p edstavil Mgr. Jan Sedlá ek, Ph.D. z CSV spolu s Mgr. Martinem Zelenkou ze
St ediska vzd lávací politiky Univerzity Karlovy projekt Absolvent.
Zajímav m faktem je, e na esk ch vysok ch kolách stále p eva uje nejmén
efektivní zp sob u ení, a to frontální v uka. PhDr. Eduard Entler, CSc. (UJAK) ve svém
p ísp vku seznámil p ítomné s aktuálním pr b hem projektu KA 4.1,
uskute ovaného na UJAK a zam eného na uplatnitelnost absolvent na trhu práce a
na navázání kontakt s nimi.
První blok zakon il Mgr. Ond ej Chrást ze Sdru ení profesního terciárního vzd lávání,
kter hovo il o tom, jak rozvíjet kompetence absolvent pro spole nost 4.0. Po
p estávce Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D. (CSV ) p edstavil projekt z programu
Erasmus+, kter zkoumá rozvoj sociálních kompetencí na vysok ch kolách. O
zku enostech s absolventy hovo ila Ing. Simona Pe áková (DPP). Následovalo
vystoupení Bc. Luká e Macenauera, MSc., jen vysv tlill zp soby m ení m kk ch
dovedností student pomocí simula ní hry, kterou vyvinula jeho firma. Následn
editelka Asociací vzd lavatel dosp l ch Ing. Romana Nová ková ukázala, jak lze
prakticky vyu ívat pro podporu uplatitelnosti absolvent Národní soustavu kvalifikací.
Seminá zakon ila panelová diskuse na téma Jak rozvíjet (sociální) kompetence
student vysok ch kol? V panelu zasedli Ond ej Chrást, Luká Macenauer, Romana
Nová ková a zástupce katedry andragogiky Ph.Dr. Milan Demjanenko, Ph.D.
Hlavní zji t ní z diskuse lze rozd lit do dvou hlavních proud : a) koncep ní nebo
strategické poznatky t kající se sociálních kompetencí a b) pedagogické p ístupy k
rozvoji sociálních kompetencí.
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ci l ch k m e e c :

Pojem sociálních kompetencí je nejasn a neexistuje p esná definice, je to spí e
tekut koncept. Ú astníci zd raz ují sociální kompetence jednak jako komunika ní

dovednosti a jednak jako dovednosti, nezbytné pro sp

n

ivot ve spole nosti.

Definici v ak pova ují za nejasnou.
x

Je d le ité, aby i v rámci technick ch obor byly za azeny kurzy z oblasti
sociálních a humanitních v d.

b) Pedag gick
x

k

ji

ci l ch k m e e c :

Praktická zku enost v r zn ch formách (náv t vy, projekty, stá e apod.) je velmi
d le itá pro rozvoj sociálních kompetencí. Bez praktické zku enosti nelze rozvíjet
sociální kompetence.

x

P edná ky od aktér z neuniverzitního prost edí (bezdomovci, pacienti,
podnikatelé, nevládní organizace a vláda) mohou pomáhat rozvíjet sociální
kompetence.

x

„Studenti musí b t hozeni do vody“. To znamená, e u itelé by m li dát student m
odpov dnost za své projekty a jemn je ídit. Studenti by m li b t zapojeni do
projektu a m li by mít odpov dnost jako partne i. Velmi p ínosné je z ejm
vytvá ení a rozvoj mezioborov ch projekt , proto e studenti se u í, jak
komunikovat a jednat s ostatními.

x

Ú astníci v ak vidí jako problém eského kolství p etrvávající tradi ní rakouskouhersk zp sob vzd lávání, kter je v t inou zam en na znalosti. Je sice vid t, e
vysoko kolsk systém se m ní, ale vzhledem ke své konzervativnosti velmi
pomalu.

x

Montessori pedagogika, v eské republice typická pro ni

í rovn vzd lávání

(primární a sekundární), by mohla b t u ite ná i pro rozvoj sociálních kompetencí
na úrovni terciárního vzd lávání.
x

M

eme se také vrátit k J. A. Komenskému a pracovat s jeho triádou: v d ní, v le

a schopnost. To znamená, e student musí mít nejprve znalosti, pak n které
hodnoty a kone n schopnost poznat znalosti.
x

Um lá inteligence by mohla u itel m pomoci více se zam it na rozvoj student
v etn jejich sociálních kompetencí.

