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Trocha filozofie a teorie:
• Svět kolem nás je v pohybu, v neustálém vývoji plném 

změn.
• My jsme jeho součástí, některé změny můžeme jen 

respektovat, využívat, některé můžeme iniciovat, 
urychlovat, modifikovat, řídit…

• Chceme-li zajistit udržitelný rozvoj a prostor pro život 
dalších generací, musíme se chovat ohleduplně, uvážlivě, 
předvídat…, žít a vyvíjet se v určitém souladu s přírodou a 
společností, „náš“ čas je omezen...

• Tento soulad je podmíněn vyváženým, uvědomělým 
působením, chováním úměrným věku, schopnostem, lépe i 
vlohám a předpokladům, přáním…  

A trocha praxe…



Zavedli jsme mnoho souvisejících pojmů, vytvořili 
mnoho teorií, metod, postupů…, například 

Zavedli jsme nekončící diskuse nad dynamickým vztahem, 
optimálním poměrem mezi TEORIÍ A PRAXÍ, a to nejen v 
edukačních, ale i v pracovních procesech.



A ještě trocha praxe…

Učit se začínáme (praxí) od 
kolébky, reflexy rozšiřujeme o 
napodobování, pokus omyl, 
zkušenost, zvědavost; 
motorika, komunikace, teprve 
potom může postupně 
začínat nastupovat teorie, 
abstrakce, souvislosti, 
podmíněnost dějů… 
(zjednodušeno…)

Tabulka vedle zpřehledňuje životní 
cyklus v oblasti vzdělávání pro 
neodborníky (z výrobních firem) v 
této oblasti s důrazem na podporu 
přírodovědných a technických oborů



Odborná praxe – teorii máme skvělou…

V užším slova syslu pro střední stupeň vzdělávání platí, že:

• Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího 
procesu studia (oborů vzdělání s maturitní zkouškou). Je 
konána v souladu s příslušnými předpisy MŠMT, rámcovým 
vzdělávacím programem i školním vzdělávacím programem.

• Odborná praxe může být součástí praktického vyučování a její 
absolvování je pak podmínkou pro klasifikaci z odborného 
výcviku nebo praktického vyučování.

• Je - li povinná, může být absolvována na pracovištích 
fyzických nebo právnických osob.

• Účelem je ověření získaných poznatků, teoretických 
vědomostí a praktických dovedností. Žáci tak aplikují znalosti 
na konkrétním pracovišti a získají celkový přehled o 
budoucím zaměstnání.



Pro většinu vysokoškoláků platí, že:
• Odborná praxe vede studenta k jeho profesní profilaci, která přispívá k 

adekvátnímu uplatnění absolventů na trhu práce. Odborná praxe je 
integrální součástí výuky v jednotlivých ročnících studia a tvoří spojovací 
článek mezi teorií a praxí. Systém odborných praxí podporuje záměr školy 
posílit a rozvíjet uplatnitelnost absolventů a hospodářskou úroveň 
regionu.

• Systém odborných praxí je tvořen souborem aktivit studenta, kterými se 
student připravuje na vstup a zapojení do pracovního prostředí, 
seznamuje se s různými typy a druhy pracovních prostředí, adaptuje se na 
požadavky konkrétního povolání, prokazuje svůj zájem o pracovní aktivity, 
aplikuje znalosti a dovednosti získané ve výuce v různých pracovních 
činnostech. Současně prokazuje a rozvíjí své dovednosti, schopnosti a 
znalosti uplatnitelné v pracovním prostředí, včetně řešení problémů, 
využívání informačních technologií a komunikace.

• Odborná praxe může sloužit studentům rovněž jako východisko pro 
zpracování seminárních a ročníkových prací, ale i pro závěrečnou 
bakalářskou práci. 

Tolik trocha teorie. A teď pohled z druhé strany:



• TRH PRÁCE – zatím rychleji opouštějí zaměstnanci, kteří umí ŘEMESLO 
(a chtějí pracovat pro firmu)… (stárneme)…, pomalu omlazujeme tradiční 
pracovní týmy

• Jen málo firem cítí morální a společenskou spoluzodpovědnost za profil a 
strukturu absolventů

• Jen málo firem nabízí praxe pro žáky – je to „běh na dlouhou trať bez 
závazků…, nevíme, co bude zítra…, nemáme motivaci, nic nám to 
nepřinese, nemáme to v podnikatelském záměru, nejsme škola ani 
učiliště...

• Firmy, které chtějí dlouhodobě prosperovat, investují do budoucnosti i v 
personální oblasti, zřizují si svoje učiliště, výuková centra a školící 
střediska, nebo podporují již zavedené školy a školská zařízení

• Řada firem se tím nechlubí, ale rozumnou formu duálního vzdělávání by 
realizovala

• KOLIK praxe a jaké bude optimální v konkrétním oboru, na určité pracovní 
pozici ve firmě, pro konkrétního zaměstnance, aby přinášel očekávané 
výsledky – jak často obnovovat teoretické znalosti a přehled o praktických 
činnostech – totéž u pedagogů…, to musí být posuzováno a řízeno s 
daleko větší vahou, než doposud.



• Nabídku doškolení pedagogů – praxe, stáže, školy ve většině 
případů odmítají

• O nabídku odborných exkurzí, nebo výuky některých témat 
odborných předmětů přímo ve výrobě nemají školy zájem.

• Většinu exkurzí do výrobních provozů iniciují žáci.
• Pokud absolvují žáci (desetidenní) praxi, tak 80% z nich bez 

zájmu o cokoliv, jejich absence (omluvená...) je obrovská. 
• TOS KUŘIM – OS, a.s. jako tradiční výrobce sofistikovaných 

obráběcích strojů a dodavatel řešení pro zákazníky z celého 
světa má v oblasti praxe co nabídnout všem cílovým 
skupinám. Máme cca 300 zaměstnanců, ročně realizujeme 
se třemi školami praktickou výuku ve firmě v rozsahu 50 
dnů pro 10 - 12 žáků, cca 30 desetidenních praxí, vedeme 
bakalářské a diplomní práce, provádíme cca 40 odborných 
exkurzí…, více bychom chtěli vyjíždět na školy s tematickými 
prezentacemi novinek ve vědě, technice a praxi.

• Snažíme se o komunikaci s okolními a filozoficky 
spřátelenými firmami



Projekt PolyGram - některé další výsledky…

A jak by to šlo?

• Aktivity projektu hodnotím jako vysoce aktuální
• Došlo k vítanému intenzivnějšímu propojování zainteresovaných 

partnerů s cílovými skupinami 
• Zúčastnění partneři nabídli široké možnosti spolupráce a realizovali ji, 

mnohdy netradičními formami – o to účinnějšími
• Výstupy vybraných aktivit doporučuji intenzivně přenášet na 

potenciální realizátory edukačních procesů, motivovat firmy 
• Řada rodičů, zaměstnanců, manažerů, zřizovatelů se nás ptá – proč 

nebyli „naši“ v projektu??? To vypovídá o potřebnosti a kvalitě 
provedení aktivit, doporučuji pokračovat v modifikovaných aktivitách i 
v dalších  obdobích, příbuzných projektech, nejlépe s ještě větším 
podílem a rozsahem praktických činností cílových skupin.



START KARIÉRY
( V TOS KUŘIM )

ABSOLVENT

JOB ROTACE
V CÍLOVÉ OBLASTI

VÝROBNÍ PRAXE

JOB ROTACE 
MIMO CÍLOVOU OBLAST

STUDENT 
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Adaptační proces pro absolventy a nové zaměstnance

a další firmy, které ví o co jde a chtějí úspěšně podnikat i v budoucnosti…



Co mě čeká, až nastoupím do práce
Prezentace na příkladu strojírenské společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s., motivace ke 

studiu technických a přírodovědných oborů, řemesel, firma, tradice, trhy, produkty, 
podnikání, požadavky, motivace, praxe 

pro žáky SŠ TEGA Blansko
dne 18. 5. 2018

Ing. Jiří Michele,  jiri.michele@tos-kurim.cz tel.: 602 714 963

Projekt „PolyGram“ 
Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v 

Jihomoravském kraji



Co mě čeká, až nastoupím do práce
Prezentace na příkladu stavební a strojírenské společnosti, motivace ke 

studiu všeobecně vzdělávacích, technických a přírodovědných oborů, 
řemesel; firma, tradice, trhy, produkty, podnikání, požadavky, motivace 

pro žáky ZŠ TGM Ivančice
dne 24. 4. 2018

Ing. Ladislav Mihalovič, Ing. Jiří Michele

Projekt „PolyGram“ 
Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské 

gramotnosti v Jihomoravském kraji



Požadavky na zaměstnance – absolventa:
( shoda manažerů a personalistů z podnikatelské sféry )

• Ochota pracovat – pro firmu, na sobě – učit se
• Umět komunikovat - přijímat informace, vyhledávat je, 

třídit, hodnotit, zpracovávat, reprodukovat,  
tvořit, prezentovat nejlépe ve více jazycích

• Používat rozum – kompilovat všeobecné i odborné znalosti a 
zkušenosti s cílem dosáhnout optimálního, 
požadovaného cíle

• Být loajální - k firmě, být týmový hráč, leader, být výkonný, flexibilní,  
odolávat stresu

• Mít odborné znalosti a dovednosti – v oboru, v souvisejících  
oborech, zkušenosti, praxe



Pracoviště a garanti jsou připraveni předávat zkušenosti…



Informace a kontakty získáte na veletrzích



Poznávací exkurze ZŠ k výrobci obráběcích strojů



Jedno z pracovišť pro praktikanty v TOS - 3D tisk a ukázky tisku 



Pomáháme i s vybavením pracovišť na školách



Základní vybavení pro 1. stupeň ZŠ od sponzorů



Některé školy mají skvělé vybavení a používají je!



Některé školy mají skvělé vybavení a používají je!



Některé školy mají skvělé vybavení a používají je!



Vybavení pro 4 třídy – chybí pracovní stůl – pro jednu třídu cca 3600.-
stačí na dva roky – 8 úloh…, další kreativita je na pedagogovi.



Vybavení pro MŠ



Takhle jsme školili…



Takhle jsme 
školili…



Takhle jsme školili 
pedagogy… ( a přišel i zřizovatel)



Postup realizace u praktických technických úloh

Školení
pedagogů

Seznámení
dětí s úlohou

Příprava
na výrobu

Výroba Odzkoušení
výrobků

Prezentace
Předvedení

Cílem není, aby co nejvíce dětí studovalo techniku, ale aby to byli ti, kteří na 
to mají vlohy a předpoklady, podat další a nové informace a dát možnost 
volby.  Je orientováno diferencovaně na žáky ve věku cca 4 – 10 ( 15 ) let.

Mateřské školy
Dětské skupiny
první stupeň ZŠ



U nás ve firmě 
byly děti z MŠ i 
s rodiči…



Citát na závěr:
Množství poznatků neustále roste a příslušnou špičkovou teoretickou 
i praktickou část mohou obsáhnout už jen někteří.

Bakaláři by dnes měli nahradit absolventy nejlepších průmyslovek 
nebo vošek. Bakalář musí vědět, jak dané technické zařízení funguje a 
musí ho umět ovládat.

Inženýr musí být obeznámen s tím, proč to tak funguje a za jakých 
podmínek to fungovat nebude.

Doktor musí mít navíc tvůrčí invenci a objevovat ještě nepoznané 
principy a hledat nové aplikace.

(Václav Havlíček, emeritní rektor Českého vysokého učení technického)



Děkuji za pozornost
Prosím o dotazy…
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