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0.  Úvod 

 

 

     Na učení není nikdo starý a každý člověk by měl mít možnost se vzdělávat 

v různých stadiích života v souladu se svými možnostmi a  požadavky.  Potřebné 

související změny, kterými prošly vzdělávací systémy v naší republice po roce 89, jsou 

zejména patrné tehdy, nahlížíme-li na vzdělávání v jeho celku a bereme-li v úvahu 

nejen vzdělávání dětí a mládeže v rámci školské soustavy, nýbrž také vzdělávání 

dospělých, které je uskutečňováno s různými cíli, v rozmanitých institucích a 

organizačních podobách. Míra účasti dospělých na vzdělávání se ve vyspělých zemích 

zvyšovala podstatně rychleji než podíly dětí a mládeže, vstupující na jednotlivé stupně 

počátečního vzdělávání. Jedná se o obecnější trend. Vždyť jenom stávající podíl  

populace v naší republice ve věku 20 – 64 let s dokončeným středním vzděláním  je  

téměř 90%   a podíl účasti na vzdělávání dospělých se u této části populace pohybuje 

na úrovni cca 5,9 % (MŠMT, 2007). 

 

     Zvyšující se výdaje na další vzdělávání jsou důkazem velkého zájmu o fungování 

systému vzdělávání dospělých nejen u nás. V rámci konceptu celoživotního učení  

členské státy EU zahrnují další vzdělávání (vzdělávání dospělých) do svých 

rozhodujících politik a jsou  průběžně realizovány prostřednictvím Evropských 

vzdělávacích programů a Strukturálních fondů (MŠMT, 2006). 

 

     Důvod dynamického vývoje  vzdělávání dospělých tkví v hospodářství. V důsledku  

ekonomického vývoje rychle rostou požadavky na  aplikaci nejnovějších poznatků, 

které umožňují zvyšovat produktivitu, kvalitu a efektivnost. Těmto požadavk ům 

mohou dostát pouze pracovníci s kvalitním po čátečním vzd ěláním a p řípravou 

ze školy a s neustále inovovanými znalostmi, dovedn ostmi a kompetencemi , 

zatímco ti, kteří se dalšího vzdělávání neúčastní, konzervují jeho dřívější a stále 

rychleji zastarávající úroveň. Druhou příčinou je snižování počtu zaměstnaných v 

tradičních oborech, k němuž dochází v důsledku zvyšující se produktivity práce. 

Rostoucí nezaměstnanost postihuje nejčastěji osoby s nízkou kvalifikací nebo vůbec 

bez kvalifikace.  Nejlepší předpoklady obstát v zaměstnání mají ti, kteří si rozšiřují a 

zvyšují kvalifikaci dalším vzděláváním. Stejně jako v celé ekonomice, má i vzdělávání 

dospělých význam i v rovině  podnikové. Firmy, které dosahují vysoké 
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konkurenceschopnosti i v globální ekonomice, jsou zároveň těmi, které nejvíce 

investují do dalšího vzdělávání zaměstnanců. Nejde ovšem jen o rozsah či intenzitu 

dalšího vzdělávání, ale  jedná se i o ostatní podstatné vlastnosti celkového 

hospodářského klimatu a podnikatelské kultury i jejich vztahů k širšímu konceptu - 

lidským zdrojům. Podstatný je důraz na výkonnou školskou soustavu zaměřenou na 

celkovou vzdělanost a funkční gramotnost populace, přizpůsobenou i potřebám 

společnosti v oblasti ekonomické, technologické i sociální a silná všeobecná podpora 

a orientace zaměstnanců i zaměstnavatelů na další vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů 

(MPSV a NVF, 2003). Vzdělávání dospělých v rámci rozvoje lidských zdrojů 

v podnicích je přitom považováno nejen za předpoklad vysoké konkurenceschopnosti 

v globální ekonomice, ale také za součást růstu kvality života a životní úrovně. 

 

     V kontextu můžeme konstatovat, že vývoj v jednotlivých zemích EU není zcela 

rovnoměrný.  Růstový trend je však zřejmý, a to zvláště u zemí, které ještě v 80. letech 

minulého stol. neměly další vzdělávání příliš rozvinuté. K jeho dynamice nepochybně 

přispěly i v roce 1995 nově přijaté státy, neboť zvláště Finsko a Švédsko zažívají 

nebývalý rozmach dalšího vzdělávání. Akcent kladený na vzdělávání dospělých  v ČR 

se projevil i zřízením a prací Rady vlády pro řízení lidských zdrojů, která této oblasti  

věnuje zaslouženou pozornost (Potůček, 2005). 

 

     V průběhu studia na střední škole a následně na FF UK jsem měla možnost 

nahlédnout do problematiky vzdělávání dospělých a částečně se i účastnit, díky své 

praxi, vlastního procesu vzdělávání dospělých. Tato zkušenost mě motivovala k této 

práci. 

    

     Za možný  přínos práce považuji dílčí ozřejmění přínosu vzdělávání dospělých pro   

instituce společenského dění konstituované po roce 1989, jakými jsou sociální partneři 

zastoupení v tripartitě ( vláda,  zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů), které mohou 

právě v oblasti neformálního vzdělávání (podnikově organizovaném,vlastním studiem, 

nebo i v informálním   učení, prokázáním praktických životních zkušeností) využít 

těchto forem vzdělávání dospělých .  
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1.  Vzdělávání dosp ělých v ČR 

 

 

1.0  Cíle práce a její obecná východiska 

 

     Cílem práce je v souladu se zadáním zmapování a zhodnocení vývoje v oblasti 

vzdělávání dospělých v ČR a jeho širších systematických a komparativních souvislostí. 

 

1.1  Výchozí situace 

 

     Ekonomika ČR je charakterizována  konkurenčním prostředím rovněž  na trhu 

práce. Požadavky kladené  trhem požadující flexibilní a adaptabilní pracovní sílu, jsou 

stále náročnější a ukazuje se, že pro uplatnění se v zaměstnání již není dostačující 

úspěšně ukončit byť třeba žádoucí obor, v rámci počátečního vzdělání, ale  je nutné  

doplňovat a zvyšovat či dokonce měnit kvalifikaci v průběhu celého profesního života. 

      

     Přes zvyšující se počty účastníků dalšího vzdělávání je potřeba posilování pozice 

dalšího vzdělávání stále naléhavější. Nejvyšší míru participace na dalším vzdělávání 

vykazuje v rámci populace ČR skupina zaměstnanců, přesto v podnikatelském sektoru 

další vzdělávání nepatří stále mezi standardní prvek. V mezinárodním srovnání patří 

Česká republika k zemím s nejméně příznivými výsledky (Strategie celoživotního 

učení, 2007). V České republice bylo další vzdělávání realizováno rovněž formou 

rekvalifikací pro nezaměstnané nebo pro zájemce o zaměstnání. V tomto případě se 

však jedná o řešení již vzniklého problému a nikoliv o prevenci před ztrátou 

zaměstnání. Velkým problémem dalšího vzdělávání v ČR je nedostatečný koncepční 

přístup k této problematice. Doposud jsou výstupy systému zajišťovány prostřednictvím 

velkého počtu jednotlivých institucí, které nabízejí vzdělávací programy a trh dalšího 

vzdělávání je tak determinován především nabídkou, která bohužel není dostatečná. 

Neexistuje systémový a institucionální rámec pro další vzdělávání a ze strany nabídky 

vzdělávacích možností  je situace také poměrně nepřehledná. To se projevuje mimo 

jiné tím, že již existující programy dalšího vzdělávání nenavazují vhodným způsobem 

na systém počátečního a terciárního vzdělávání. Je nutné připravit podmínky pro 

fungování a využívání možností, které poskytuje zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 

a uznávání výsledk ů dalšího vzd ělávání . Při využití tohoto zákona bude možné 
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vybudovat transparentní a objektivní systém pro hodnocení kompetencí získaných 

mimo formální vzdělávací systém, tedy kompetencí získaných prostřednictvím 

neformálního a informálního vzdělávání. V rámci tohoto zákona je nutné podpořit 

poptávku po dalším vzdělávání a to jak prostřednictvím přímých nástrojů, tak 

prostřednictvím uznávání výsledků vzdělávání. Intervence však musí proběhnout 

zároveň na straně nabídkové, která povede ke zvýšení kvality nabídky dalšího 

vzdělávání, jak v jejím rozsahu a zaměření, tak i ve způsobu informovanosti. 

 

     Citlivou otázkou je rovněž problematika přijímání dalšího vzdělávání jako priority v 

rámci interní politiky podnikatelského sektoru. Počty účastníků dalšího vzdělávání se 

sice neustále zvyšují, ale celkové procento obyvatelstva zapojeného do aktivit dalšího 

vzdělávání je stále velmi nízké (5,9 %) a ve srovnání se zeměmi EU, resp. EU 15 (11,9 

%) je nedostatečné (MŠMT, 2007). Podíl obyvatel účastnících se dalšího vzdělávání 

tak v České republice patří mezi nejnižší v EU a poptávka po možnostech dalšího 

vzdělávání je obecně velmi slabá. Zároveň prakticky neexistuje motivační a aktivizační 

rámec, který by stimuloval jedince k jeho dalšímu profesnímu a osobnostnímu rozvoji. 

 

1.2  Hlavní problémy vzdělávání dospělých v ČR 

 

     Pro posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů, jako základního faktoru 

konkurenceschopnosti ekonomiky ČR, prostřednictvím systému dalšího vzdělávání je 

nutné  dokončení ucelené koncepce systémového a institucionálního rámce dalšího 

vzdělávání a zajištění jeho propojení s počátečním vzděláváním (MŠMT, 2006). 

 

     Určující aktivitou je usnadnění přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení 

jejich motivace k celoživotnímu učení a s tím spojené prohloubení nabídky dalšího 

vzdělávání a systému informací o nabídce dalšího vzdělávání. 

 

     Za klíčový problém v této oblasti považuji nedostatečně rozvinutý systém dalšího 

vzdělávání, kdy  nejsou jednoznačně ujasněny kompetence jednotlivých institucí a 

celkový rozvoj tohoto systému stagnuje. Další vzdělávání je zacíleno na zvyšování 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti prostřednictvím tvorby programů vzdělávacích 

institucí, které budou realizovány v úzké spolupráci  se sociálními partnery. 

Významným partnerem při budování systému dalšího vzdělávání bude Ministerstvo 
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práce a sociálních věcí prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost (OP LZZ), ve kterém je podpořena oblast dalšího profesního vzdělávání 

primárně zaměřeného na zvyšování zaměstnatelnosti, získávání a prohlubování 

způsobilosti pro výkon určeného povolání (MŠMT, 2006). 

 

     Fungující systém dalšího vzdělávání je pro každého jednotlivce důležitým 

nástrojem, jehož prostřednictvím si lze doplňovat potřebné dovednosti a znalosti v 

době, kdy se požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu velmi dynamicky vyvíjejí. 

Klíčovou aktivitou v tomto rámci je vytvoření systémového a institucionálního prostředí 

pro poskytování dalšího vzdělávání. Záměrem je, aby bylo další vzdělávání vnímáno 

jako ucelený a současně otevřený systém, ve kterém jsou vymezeny kompetence a 

odpovědnost jednotlivých institucí a aby byla vytvořena národní politika dalšího 

vzdělávání. Návazným cílem je propojení systému počátečního vzdělávání se 

vzděláváním dalším a vytvoření komplexního systému celoživotního učení. V 

neposlední řadě by měl být posilován systém hodnocení a řízení lidských zdrojů a 

rovněž  podpořen o vytváření podmínek, struktur a procesů pro uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a kompetencí získaných mimo formální vzdělávací systém, tedy 

kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání či informálního učení. 

 

     Zároveň je nezbytné zlepšit přístup k dalšímu vzdělávání nejen formováním 

systému, ale i přímou podporou a motivací obyvatel k dalšímu vzdělávání a tím posílit 

podporu jednotlivců. Vzhledem k potřebám rychle se měnícího trhu práce a novým 

potřebám moderní společnosti bude možné další vzdělávání rozvíjet i prostřednictvím 

propagace a realizace národních programů, které se budou zaměřovat na posilování a 

rozvoj obecných kompetencí, kterými jsou například jazykové dovednosti či ovládání 

informačních technologií (Strategie celoživotního učení, 2007). Důraz bude  kladen na 

posílení konkurenceschopné informační společnosti pro všechny. Vyšší informovanosti 

o možnostech dalšího vzdělávání a jeho využití lze dosahovat budováním podpůrných 

systémů, tj. poradenských, informačních, aktivizačních a jiných služeb v návaznosti na 

cílové skupiny. Aktivity pak budou mít  regionální dosah (aby byly pro každého zájemce 

o další vzdělávání snadno dostupné a aby byly schopny reflektovat regionální 

specifika). Současně však budou napojeny i na celonárodní systém dalšího vzdělávání 

a jeho poradenské služby. Podpořena bude příprava vzdělávacích programů dalšího 

vzdělávání pedagogů a lektorů odborného vzdělávání a to v rámci vzdělávacích 
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institucí. Významným partnerem při realizaci vzdělávacích programů pro určené cílové 

skupiny bude Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím OP LZZ. 
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2.  Teoretické p řístupy k problematice a základní pojmy 

 

 

2.0  Vzdělávání a výchova 

 

     Pojmem vzdělávání označuje  takový typ edukace, která je záměrnou a řízenou 

činností s akcentem na intencionalitu (Průcha, 2002).  Tím se liší od edukace, která 

může být i nezáměrná, byť svou náročností téměř neuvěřitelná, jako je např. osvojení 

si mateřského jazyka. Běžně je rovněž používán  pojem výchova, ve smyslu vnějšího 

působení na osobnost – cílená socializace. Ta ovšem  po dosažení  cíle autonomní 

osobnosti svoji úlohu uzavírá.   Andragogika (vzdělávání dospělých) pracuje s pojmem 

vzdělávání . Současná preference pojmu „učení dospělých“ je modifikací pojmu 

vzdělávání dospělých a  má zřetelné socio-kulturní, ekonomické a politické pozadí, kdy 

člověk nese za své kvalifikace a kompetence odpovědnost sám. Neodpovídá tedy za 

něj  vzdělávací nebo jiná organizace. Konkrétní jednotlivec si  své učení zajišťuje na 

vlastní zodpovědnost a „vzdělávání“ mu přitom podá pomocnou ruku (Beneš, 2000). 

 

     Rozdílné je rovněž  chápání učení v pedagogice a v andragogice. V obou oborech 

se učení chápe jako schopnost člověka produktivně vytvářet nebo měnit představy, 

zvyky, chování, schopnosti a dovednosti (Beneš, 2003). V pedagogice se jedná o 

učení odkázané na pomoc druhých. V andragogice  se vychází z toho, že dospělý má 

možnost si tuto pomoc vyžádat nebo ji prostě nepřijmout, případně dočista odmítnout. 

Z politicko-ideologického hlediska byly konstituovány, a dodnes existují, tři bazické 

směry ve vzdělávání dospělých (Beneš, 2003) : liberální, socialistický a konzervativní.  

Směr liberální vychází postupně z myšlenky společenského pokroku, postupného 

vylepšování daného stavu a možností emancipace individua. Předpokladem výkonnosti 

jednotlivce je jeho vzdělanost.  

Směr socialistický je spjat s dělnickým hnutím. Sociálně demokratické a komunistické 

strany propagovaly kolektivní emancipaci, nikoliv individuální, která měla být jedním z 

předpokladů tvorby odstranění třídní nerovnosti. Rozšíření přístupu ke vzdělání mělo 

vést k třídnímu uvědomění v rámci konceptu „vědění je moc“.  

Směr konzervativní je spojen s tradičním Herbartovských konceptem ukončení 

vzdělávání ve školské soustavě a v dnešní době není nosným směrem.  
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     V současnosti se většina socialistických stran přeměnila na strany reformní. Nikoli  

tedy revoluční změny, ale tvorba sociálních podmínek individuálního rozvoje a péče o 

sociálně slabší a znevýhodněné skupiny, rovnost příležitostí a vzdělávání dospělých 

jako součástí sociální politiky státu. 

 

2.1  Učící se společnost 

 

     Za učící se společnost je považována taková společnost, ve které je zajištěn 

všeobecný přístup ke vzdělávání a to bez jakékoliv diskriminace, a kde jsou občané ke 

vzdělávání všestraně motivováni, povzbuzováni a podporováni veřejnými institucemi a 

pokrok ve studiu je společností certifikován a uznáván jako základní nosná hodnota. 

Základem této filozofie je právo jednotlivce na osobní zdokonalování a růst (Palán, 

2002). 

 

2.2  Kvalifikace  a kompetence 

 

     Tyto pojmy nejsou v odborné literatuře zcela jasně definovány. Podle jedné 

představy je kvalifikace souhrnem kompetencí, kdežto druhý směr prezentuje 

kompetence jako pojem širšího rozsahu než je kvalifikace. V této práci přistupujeme ke 

kvalifikaci v souladu s pojetím docenta Beneše jako vztahu člověka a práce, tedy vztah 

mezi individuálními předpoklady pracovní síly a technicko-organizačními pracovními 

podmínkami (Beneš, 2001) . Potud také kvalifikace odpovídá nebo neodpovídá 

kvalifikačním nárokům konkrétního pracovního místa. 

 

     Konkrétní charakteristika vzdělávacích cílů ve vzdělávání dospělých používá pojmů 

kvalifikace, kvalifikační úroveň a kvalifikační standardy. Kvalifikací v tomto případě 

rozumíme soustavu schopností, vědomostí, dovedností, návyků a zkušeností k získání 

způsobilosti (většinou uznávané státem) k výkonu určité činnosti (povolání). Získává se 

obvykle přípravou na povolání nebo dalším profesním vzděláváním, případně 

vzděláváním rekvalifikačním. Kvalifikační úrovní je míněna specifikace požadavků pro 

výkon konkrétních pracovních činností. Daný stupeň odborných vědomostí, návyků, 

zkušeností a schopností k výkonu konkrétní pracovní činnosti je obvykle dále členěn do 

pěti stupňů, jejichž rozpětí je dáno od schopnosti vykonávat rutinní práce až po 

vysloveně autonomní činnosti s vysokou mírou odpovědnosti.  
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     Podstatnou součástí úrovně vzdělávání je zajištění optimálního uspokojení 

vzdělávacích potřeb. Jedná se o kvalitu ve vzdělávání, která je chápána jako splnění 

požadované úrovně, nebo překročení požadavků odběratelů, tj. posluchačů, podniků, 

státu, atd. Je tedy dána vzdělávacími cíly a stupněm jejich splnění a především 

výsledky, kterých bylo dosaženo ve vlastní vzdělávací činnosti. Zde je třeba si 

uvědomit, že vlastní dosažení, či případné nedosažení požadované kvality je 

výsledkem  celé řady faktorů vzdělávacího procesu.  

 

     Neopominutelným předpokladem je ovšem inovace vzdělávacího procesu a tím  

dosažení žádoucí konkurenceschopnosti v rámci národních i nadnárodních  

vzdělávacích standardů. Těmi je myšlena definovaná úroveň znalostí a dovedností, 

především schopnosti jejich aplikace, nutných pro zvládnutí určitého předmětu – 

obligatorní  požadavek na povinné zvládnutí onoho penza znalostí a dovedností, jež je 

nezbytné pro obdržení určité kvalifikace. Zde se můžeme v širokém pojetí tohoto pojmu 

setkat s konceptem cílových standardů, které vymezují cíle vzdělávání a určují 

požadavky, které musí vzdělávací program naplňovat. Cíle odborného a dalšího 

profesního vzdělávání jsou odvozeny z profesních standardů ( Palán, 2002) 

 

2.3  Vzdělávací subjekty vzdělávání dospělých 

 

     Tyto instituce, zařízení, organizace mají jednoho společného jmenovatele, kterým je 

další vzdělávání. Jinak jde o soubor velice různorodý a diferencovaný. Mohou být 

ziskové i neziskové, školské i mimoškolské, státní i soukromé a zabývat se 

vzděláváním v různých formách a různých stupních, s působností celoplošnou, místní 

nebo regionální. Vzdělávacími subjekty mohou být jednotlivci, organizace a instituce, 

které mohou mít formu vzdělávacích zařízení  resortů, podniků, organizací, družstev, 

odborů, dále  státního rekvalifikačního střediska, vzdělávacího zařízení stavovských 

organizací a profesních svazů, dále pak to mohou být samostatná vzdělávací zařízení, 

vzdělávací zařízení fyzických osob a potom celá veliká oblast občanských sdružení 

kulturně výchovných, spolkových i nadačních  (Palán, 2002). 
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2.4  Vzdělavatelnost dospělých 

 

     Důležitou otázkou je také vzdělavatelnost dospělých (tzv. docilita), kterou je míněna 

míra dispozic dospělého zapojit se aktivně do vzdělávacího procesu. Podle výzkumů 

vývojové psychologie (Vágnerová, 2007) se vzdělavatelnost s věkem neztrácí, ale 

strukturně se mění a modifikuje. Modifikuje se schopnost učit se především v tom, že 

paměťové schopnosti se transformují z mechanické na logickou, což je provázeno i 

psychosomatickými změnami schopností tak, že rychlost je postupně nahrazována 

jistotou a přesností. Pozoruhodné je zjištění, že paměťově narůstá schopnost 

zapamatování abstraktních pojmů a obrazů. Jakkoliv s věkem klesá lehkost učení 

(kapacita množství zpracovatelných informací), míra udržení informací v dlouhodobé 

paměti klesat nemusí.  

 

     Důležitou je zejména otázka motivace, která je stimulována ochotou studovat, což 

souvisí s nárůstem intenzity učení a odpovědností . Nezanedbatelným momentem je 

úloha životních rolí, spojených s vyššími sociálními potřebami, jakými jsou prestiž, 

uznání, seberealizace.  

 

     Schopnost učit se je u dospělých ovlivněna především těmito faktory: volním úsilím, 

svědomitostí, inteligencí, rychlostí osvojení si nových informací a trvanlivostí učení 

(Beneš, 2003). 
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3.  Vzdělávání dosp ělých – historie a sou časnost 

 

      

     Vzdělávání dospělých, je výrazným sociálním a kulturním fenoménem současnosti 

(Vymazal, 1996). Vystupuje především jako rozsáhlý a vnitřně různorodý komplex 

vzdělávacích aktivit orientovaných na dospělé i jako systém institucí, které vykonávají a 

zabezpečují. Současně se však také rozvíjí jako speciální vědecká disciplína – 

andragogika. Dříve se u nás podobné aktivity užívalo pod pojmem osvěta nebo také 

lidovýchova. Dnes se také v různých souvislostech užívá označení vzdělávání 

dospělých, kontinuální vzdělávání, další vzdělávání, permanentní vzdělávání i jako 

vzdělávání dospělých v kontextu s koncepcí celoživotního vzdělávání. V samotném 

procesu vzdělávání dospělých jsou poskytovány systematicky a záměrně konkrétní 

soubory poznatků a zkušeností, které se vztahují k jejím sociálním rolím, zdokonalují 

jejich vykonávání, schopnosti komunikace, kultivují a rozvíjejí osobnost účastníků. U 

těch se právě předpokládá aktivní a kontinuální učení. Tyto procesy jsou průběžně 

řízeny a kontrolovány. Jsou také více či méně institucializovány do systému vztahů 

mezi vzdělavateli a jejich klienty. U dospělých mají tyto procesy silné prvky 

sebevzdělávání. Motivace ke vzdělávání jsou různé – snahy kompenzovat nedostatky 

ve vzdělávání, zlepšit své zařazení v sociálním prostředí, adaptovat se na nové 

sociální podmínky, zlepšit svůj kontakt s lidmi, kulturní rozvoj či nalezení smyslu života. 

Dnes jsou největším rozsahem požadavky na profesní vzdělávání.  

 

     Podle J. Vymazala  jsou  ideové kořeny vzdělávání dospělých v českých zemích 

svázány, jako jinde v Evropě, s osvícenským ideálem pokroku a přeměny světa. 

V našich podmínkách vzdělávání mělo být  cestou k  národní emancipaci. Avšak český 

člověk měl ze zkušenosti nedůvěru k velkým ideálům a cenil si především vědění 

praktického. Tuto povahu měla po dlouhou dobu i česká pozitivistická věda. 

V Masarykově pojetí mělo vzdělání spíše poskytnout orientaci ve světě než se nad něj 

povznést. Patočka to označuje zduchovnělým osvícenstvím, které se snaží uplatnit ve 

vzdělání morálně-humanistický prvek. Můžeme říci, že naznačená orientace velmi silně 

odpovídá Lerimanovu typu vzdělanostní kultury expertů (Leirman, 1996). Kultura 

expertů pohlíží na člověka jako na skutečný homo sapiens (nikoli  homo economicus), 

jehož hlavní poslání je racionalizace a vzdělání kriticky myslících občanů.  
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     Pojetí učení pak vychází z komparativní, k cíli zaměřené kognitivní informaci, jejíž 

strategie je racionálně empirická, vedoucí k rozšiřování expertizní vědomostní 

základny. Vedle svých předností, jakým je řešení problémů s použitím analytiky a 

racionality, vykazuje ovšem také slabost, jakou je necitlivost k hodnotám a k citům 

(Leirman, 1996) Národ, který byl pracovitý, praktický a vzdělaný však dosáhl 

vzdělanostní úrovně s rysy osvětářsky nabyté prostřednosti. Metafyzické a mravnostní 

rozměry vzdělanosti nám byly již tehdy nepohodlné. Není náhodou, že čeští 

intelektuálové v této době upadali, zrovna tak jako široké vrstvy, nejčastěji pod vlivy 

extrémně levicově orientovaných ideologií. Pro těžké časy tak nedokázala česká 

osvěta poskytnout národu dostatečně pevnou oporu proti mravnímu selhání.  

 

     Konec rozsáhlé vzdělávací práce v Evropě udělala druhá světová válka. Mnoho 

aktivních lidovýchovných pracovníků během ní zahynulo. Poválečný střet 

s komunismem skončil únorovým vítězstvím i na poli osvěty. Sto let budovaná síť 

vzdělávacích institucí a celá mocná tradice lidového vzdělávání byla rozvrácena a  na 

jejích troskách se budoval zcela nový a duchu národa cizí systém. Jeho základem byla 

politickovýchovná práce s masami, kterou řídila komunistická strana. Vzdělávání 

dospělých mělo v prvé řadě plnit úkoly ideologické indoktrinace. Pro tento účel byl 

přebudován i celý institucionální aparát. Postupně se vybudovala síť osvětových 

klubových zařízení a kulturních domů. Zájmové vzdělávání bylo centrálně řízeno 

sdruženími v Národní frontě od odborářského vzdělávání přes Svazarm až ke 

včelařům. Speciálními vzdělávacími institucemi byly socialistické akademie rozděleny 

do řady odborných sekcí. V oblasti vzdělávání dospělých téměř neexistoval výzkum a 

do většiny oblastí pronikla ideologie. Lépe se rozvíjelo podnikové vzdělávání. Jistý 

rozvoj zaznamenala tehdejší Vědecko-technická společnost, která mnohdy 

zastřešovala aktivity přesahující její poslání. Šlo často o zajištění prakticky 

orientovaného vzdělání, třeba i pod pláštíkem ideologie, kterou se ve skutečnosti 

pohrdalo. Oficiální vzdělávací systém se rozpadl v roce 1989 spolu se systémem 

ekonomicko-politickým.  

 

     První tendencí málo informované veřejnosti i nových lidí u moci bylo zrušit všechny 

organizace, které na tomto poli pracovaly (Vymazal, 1996). Bylo to pochopitelné. 

Prestiž minulého vzdělávání dospělých byla nízká a staré tradice české osvěty byly 

dávno zapomenuty. Vzniklo však i nebezpečí, že se s vaničkou vylije i dítě. Byla 
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zrušena řada vzdělávacích institucí , zařízení s mnoha prohřešky, ale s tradicí téměř 

stoletou. MŠMT samo zlikvidovalo rozsáhlý a léta budovaný institucionální systém 

dalšího vzdělávání učitelů. Zanikla také mnohá vzdělávací zařízení v mimoškolské a 

podnikové sféře. Neexistovala však žádoucí konstruktivní alternativa. O obrovském 

rozsahu vzdělávání dospělých ve vyspělých společnostech a o významu jeho institucí 

v době velkých sociálních a kulturních změn se většinou  věděl dnes.  

 

     Určitou změnu také přivodily důsledky ekonomické transformace. Ukazovaly se 

naléhavé potřeby zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro měnící se 

ekonomické podmínky, pro nová povolání, pro potřeby vzdělávání nezaměstnaných, 

administrativu, práci s počítači a naléhavá potřeba znalosti cizích jazyků.  

 

     Vznikaly také nové sociální problémy. Vzdělávací aspekty má práce s různými 

skupinami populace jako jsou staří lidé, zdravotně postižení, Romové i řada dalších. 

V nových tržních podmínkách jsou ochotni za mnohé služby platit. Je to tam, kde 

výrazně pociťují potřebu a očekávají, že se jim investice brzy vrátí. Jsou ovšem také 

oblasti, kde tuto potřebu příliš necítí a kde je vzdělávání spíše veřejným zájmem. Mezi 

nimi je to především výchova obyvatel k aktivnímu občanství, ale i podpora kulturně a 

sociálně prospěšné vzdělávací činnosti.  

 

     Nová politika státu zdůrazňovala spíše ekonomický rozměr transformace a 

preferovala kvalifikační vzdělávání jako hodné pozornosti. Redukce vzdělání na pouhé 

zboží znamená zploštění jeho významu pro člověka i pro společnost a je otázkou, zda 

je v souladu s národními zájmy a tradicemi. 

 

3.0  Vzdělávací politika 

 

     Vzdělávací politika  je v ČR relativně mladá a značně obsáhlá disciplína. Čerpá 

z mnoha vědních disciplín jako je sociologie, pedagogika, politologie, veřejná politika a 

psychologie, takže literatura k tomuto tématu je poměrně nehomogenní. Vzdělávací 

politiku (Potůček a kol., 2005)  můžeme vymezit jako principy, priority a metody 

rozhodování o vzdělávacích institucích. Toto rozhodování zahrnuje strategické cíle 

rozvoje vzdělání, legislativní rámec vzdělávacích institucí, způsob financování, 

prostředky pro jejich dosažení a způsob kontroly. Vzdělávací politika působí na 
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instituce školské  v nichž je uplatněn vliv státu, na mimoškolské vzdělávací instituce 

(kulturní, duchovní, tělovýchovné, výrobní a zájmové pro volný čas), na výchovu 

v rodině i neformálních skupinách. Působení je pak přímé nebo nepřímé. Stručně 

řečeno vzdělávací politiku můžeme vymezit jako řízení vzdělávací soustavy, kdy 

vzdělávací soustavou rozumíme souhrn všech  vzdělávacích institucí včetně institucí 

kulturních (výzkumných, poradenských, informačních), muzea, knihovny, galerie, 

zoologické a botanické zahrady, atd., které jsou potřebné k zajištění vzdělávání. 

Do širokého pojetí pojmu  se zahrnuje rovněž působení hromadných sdělovacích 

prostředků. Jako sociální praxe se vzdělávací politika zabývá návrhem tvorby a 

realizací politiky v prosazování veřejného zájmu v této oblasti (Potůček, 2005). 

Vzdělávání dospělých je součástí vzdělávací politiky a je skutečností, že v ČR zatím 

nepatří úplně mezi priority . 

 

3.1  Společnost vědění 

 

     V proudu zrychlené technologické dynamiky se vynořuje epocha společnosti vědění 

(Willke, 1997). O společnosti vědění lze tedy mluvit tehdy, pokud jsou funkční oblasti 

společnosti závislé na vědění a přímo odkázané na produkci nového vědění. To je 

právě případ vysoce technizované a diferencované společnosti. Vědění má rozhodující 

význam pro budování, strukturu a vytyčení cíle u podniků a organizací, určuje pracovní 

postupy a hodnotu výstupu. Důležité je, že vědění neprodukuje a vědecky nepoužívá 

pouze sám systém vědy, ale takřka všechny funkční systémy společnosti vědění 

samostatně vytvářejí a využívají pro svou reprodukci. Stejně jako vědecký systém jsou 

na určité vědění odkázány i hospodářský, politický, státní a občansko-sociální systém.  

 

     Společnost vědění se vyznačuje tím, že do popředí nevystupuje žádný dílčí systém. 

Společnost není tedy rozdělena hierarchicky, ale tak, že systémy operují vedle sebe a 

užívají na základě vzájemné závislosti autonomie.  V takové společnosti se 

produkované zboží již neoceňuje podle materiálu potřebného k jeho výrobě nebo podle 

vynaložené pracovní doby, ale podle potřebného vědění. Důsledkem je, že vzhledem 

k nutnosti kontinuálního studia vědeckých poznatků je potřeba se smířit s delší dobou 

vzdělávání a přijmout vzdělávání dospělých. Právě na globálně propojených finančních 

a devizových trzích se ukazuje vysoká poptávka po relevantním vědění. Na základě 

virtualizace ekonomických transakcí zde vynáší vědění značně vyšší výnosy než 
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investiční kapitál.  Willke hovoří o infrastrukturách druhého řádu, které se od 

infrastruktur prvého řádu (silniční, železniční, elektrické a  telefonní sítě) liší tím, že 

umožňují rychlejší, rozsáhlejší a efektivnější globální výměnu informací a vědění. 

Výměnami jsou především počítačové, informační  a komunikační technologie. Jejich 

podstatná služba spočívá v tom, že data, informace, stav vědění a expertizy jsou 

globálně dány k dispozici a navíc je lze levně používat.  

 

     V polycentricky uspořádané společnosti orientované na vědění není politice 

přiznána žádná centrální role. Její pole působnosti leží naopak ve zprostředkovávání 

mezi různými funkčními oblastmi společnostmi.  Ti kdo dnes vykonávají práci 

založenou na vědění jsou nevyhnutelně spjati s příslušnými organizacemi. Žádný 

jednotlivec dnes nedokáže vyrobit komunikační satelit nebo videokameru nebo 

procesor pentium.  

 

     Dnes jsme v situaci, kdy se blíží rozdělení trhu práce na tři části. V horním 

segmentu, okolo 20%, (Willke, 1998) práceschopného obyvatelstva v rozvinutých 

společnostech zemí OECD máme opravdové pracovníky společnosti vědění. To 

znamená profesionální a kompetentní osoby s vynikajícím vzděláním, které jsou 

mobilní a nemají žádný problém s nalezením zaměstnání. Je po nich všeobecná 

poptávka a státními politikami  jsou jen velmi málo dotčeni. Pak zde máme spodní 

segment, rovněž činí cca 20% obyvatelstva, který je společností vědění neúměrně 

zatížen, protože není schopen nebo ochoten se kvalifikovat. 20% osob je pro tuto 

společnost ztraceno a v podstatě nemá šanci se přizpůsobit požadavkům společnosti. 

Z toho vyplývá sociálně politický důsledek, že tento okruh bude permanentně odkázán 

na transferové platby. Zde má tedy svůj úkol stát. Nakonec existuje veliký segment, až 

60%, všech práceschopných osob, který se stále více profesionalizuje. Výdělečně činní 

v tomto segmentu mají kvalifikaci, ale musí být dynamičtí, to znamená musejí se 

permanentně zdokonalovat a stále vzdělávat. Na  krajích této střední skupiny bude 

vysoká  vertikální fluktuace. Lidé s určitou kvalifikací a zkušenostmi budou velmi rychle 

schopni postoupit do vrchní vrstvy těch, kteří při své práci využívají vědění, protože 

jejich kvalifikace bude náhle požadována, např. vznikne nová technologie. Je to 

vědění, které se nezíská pouze jednou, ale které se kontinuálně buduje a mění novými 

zkušenostmi. Vědění již nelze považovat za trvalou pravdu, ale za zdroj. Ten je 

odkázaný na to, zahrnovat komplementární vědění z množství oborů a organizačně je 
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propojit tak, aby bylo funkční. Vědění již není kromě toho autoritativně zastupováno 

vzdělávacím systémem, ale je vytvářeno prakticky ve všech oborech společnosti, čímž 

získává zcela nové a velmi složité postavení. 
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4.  Vzdělávání dosp ělých a konkurenceschopnost  ČR 

 

 

     Česká republika získala vstupem do Evropské unie možnost využívat podpory 

poskytované v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jejíž současná 

podoba klade velký důraz na posílení konkurenceschopnosti zemí Evropské unie a na 

těsné propojení s cíli Lisabonské strategie. 

 

     Evropská, a tedy i česká společnost, se musí do budoucna vyrovnat s dynamicky se 

vyvíjejícími podmínkami globální ekonomiky a s tím souvisejícími nároky na 

dovednosti, znalosti a flexibilitu každého jedince. Globální konkurence a proměnlivost 

trhu práce bude nutit každého jedince, aby se vzdělával po celý život. K naléhavosti 

těchto výzev přispívá v našich podmínkách současně i ta skutečnost, že dochází 

k demografickému úbytku české populace a nutnosti nahradit na pracovním trhu 

ročníky odcházející do důchodu. Nemožnost či nepřipravenost reagovat účinně na tyto 

podmínky by mohla způsobit vážné problémy v oblasti zaměstnanosti pracovní síly a 

konkurenceschopnosti České republiky, a tím současně ohrozit tempo hospodářského 

růstu. 

 

     S ohledem na výše uvedené skutečnosti, v návaznosti na strategické cíle 

Národního strategického referenčního rámce (NSRR - představuje základní 

programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 

2007-2013) a vzhledem k vysokému stupni komplexity problematiky vzdělávání 

připravila Česká republika pro programové období 2007 - 2013 samostatný Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK). Tento operační 

program se zaměřuje na podporu v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu 

populace České republiky a na utvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a učení 

(MŠMT, 2006). 

   

4.0  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

     V rámci celkového finančního plánu alokace pro Českou republiku 2007-2013 je na 

tento program alokováno 7 % prostředků strukturálních fondů EU pro ČR, tj. 

impozantních 1 811 mil. € (MŠMT, 2007). Operační program  je programem, který 
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otázky spojené s rozvojem potenciálu české populace prostřednictvím vzdělávání. 

Řešení této problematiky podpoří rovněž další operační programy, a to především OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), který je financován z ESF a 

především se soustřeďuje na podporu zaměstnanosti osob zaměstnaných i 

nezaměstnaných prostřednictvím vytváření pracovních míst, dalším profesním 

vzděláváním a sociální integrací znevýhodněných skupin obyvatelstva. Investice do lidí 

prostřednictvím intervencí ESF v programu OP VK jsou navázány na další operační 

programy, a to na OP Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI) a OP 

Podnikání a Inovace (dále jen OP PI), jejichž intervence  vytvářejí vhodné kapacity, pro 

které je rozvoj lidských zdrojů a s ním spojené vhodné nastavení intervencí do 

vzdělávání rozhodující. 

 

     Pro účely přípravy a zpracování operačního programu byla vytvořena široká 

pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

jako budoucího Řídícího orgánu, zpracovatele a  hodnotitele, ostatních 

zainteresovaných ministerstev, vzdělávacích institucí, regionální a místní samosprávy, 

podnikatelské sféry a ostatních sociálních partnerů (dále jen Pracovní skupina).  

 

     Z důvodů zajištění logické návaznosti, celkové synergie a vymezení vůči ostatním 

operačním programům probíhaly v průběhu přípravy konzultace se zástupci 

zpracovatelů ostatních operačních programů. Zatímco OP VaVpI podporuje tvorbu 

infrastruktury nabídkové strany výzkumu a vývoje, OP VK podporuje aktivity, které 

vedou k rozvoji lidských zdrojů v této oblasti. OP PI pokrývá oblast podpory 

podnikatelských subjektů a OP VK podporuje vytváření celkového rámce dalšího 

vzdělávání, který slouží i rozvoji podnikové sféry, souvisejících vzdělávacích aktivit a 

spolupráci různých subjektů. Oproti OP LZZ je OP VK zacílen na zlepšení počátečního 

a dalšího vzdělávání za účelem zvyšování flexibility a adaptability jedinců, kteří již jsou 

na trhu práce nebo do něj budou vstupovat, zatímco OP LZZ podporuje rozvoj trhu 

práce a přímou podporu dalšímu profesnímu vzdělávání nezaměstnaných, ohrožených 

na trhu práce i zaměstnaných. 
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5.  Vzdělávání dosp ělých - analýza 

(Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání) 

 

 

5.0  Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání 

 

5.0.1  Demografický vývoj 

 

     Demografický vývoj výrazným způsobem ovlivňuje dimenzování vzdělávací 

soustavy a následně se projevuje na trhu práce nabídkou pracovních sil v různé 

kvalifikační struktuře. 

 

     Z hlediska počtu obyvatel zaznamenávala Česká republika od roku 1994 až do roku 

2002 kontinuální pokles, od tohoto okamžiku celkový počet obyvatel mírně narůstá. 

Klíčovou složkou celkového přírůstku je především kladné migrační saldo, které 

vyvažuje záporný přirozený přírůstek (i přes jeho zlepšující se strukturu vlivem vyššího 

počtu živě narozených v posledních letech). Dle projekce ČSÚ je pro budoucí 

populační vývoj charakteristická nepravidelnost. Jedním z klíčových rysů je 

pravděpodobné pokračování poklesu počtu a podílu dětí v populaci. Podle střední 

varianty projekce by se měl počet dětí ve věku 0-14 let v několika následujících letech 

poměrně rychle snížit, a to ze současných 1,6 mil. na 1,4 mil. v roce 2010 (MŠMT 

2006) Tato skutečnost v sobě zahrnuje riziko v podobě menšího výběru např. jedinců 

schopných absolvovat vysokoškolské studium a návazně vykonávat profesně náročná 

povolání. Z tohoto důvodu lze predikovat problémy spojené se zajištěním dostatečného 

počtu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro trh práce. 

 

5.0.2  Věková struktura obyvatel 

 

     Ve věkové struktuře obyvatel ČR dochází k závažným změnám souvisejícím s 

propadem porodnosti a prodlužováním střední délky života. Populace ČR stárne, 

výrazně klesá zastoupení dětské složky (0 až 14 let). 
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5.1  Vzdělanostní struktura populace ČR 

 

     Vzdělanostní struktura populace ČR starší 15-ti let se vyznačuje vysokým počtem 

osob se středoškolským vzděláním. V kategorii osob se středním vzděláním s 

maturitou převažují ženy a v kategorii střední vzdělání bez maturity převažují muži. 

Podíl osob se základním vzděláním (popř. bez vzdělání) soustavně klesá a naopak 

vzestupný trend je u podílu vysokoškolského vzdělání. V této kategorii je významný 

růst vysokoškolsky vzdělaných žen (8,2 % v r. 2004 oproti 5,4 % v roce 1993) u mužů 

je tento růstový trend výrazně pomalejší (MŠMT, 2006) . Přesto je podíl vysokoškolsky 

vzdělaných osob stále nižší než v zemích EU. 

 

     Z hlediska vzdělanostní struktury zaměstnaných lze sledovat pozitivní trend, který 

souvisí s růstem kategorie osob se středním vzděláním s maturitou a vysokoškolským 

vzděláním a naopak klesající počet zaměstnaných osob se středním vzděláním bez 

maturity a se základním vzděláním. Tyto změny plně souvisí se změnami vzdělanostní 

struktury obyvatelstva a můžeme očekávat, že trend bude v tomto směru dále 

pokračovat. V roce 2004 bylo ještě stále nejčastější kategorií střední vzdělání bez 

maturity (3 319,5 tis.os.), která je rovněž nejčastěji postižena nezaměstnaností. Z 

celkového počtu vysokoškolsky vzdělané populace 862,2 tis.os. je nezaměstnaných 

15,2 tis.os. (MŠMT 2006). 
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6.  Pojetí celoživotního u čení a dalšího vzd ělávání  

 

 

6.0  Vymezení pojmu celoživotní učení 

 

     Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho 

organizačního principu, kdy všechny možnosti učení - ať už v tradičních vzdělávacích 

institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně - jsou chápány jako jediný 

propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a 

zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými 

cestami a kdykoli během života (Palán, 2002). 

 

     Formální vzdělávací systém vytváří pro toto pojetí celoživotního učení nezbytné 

základy, tvoří však jen jednu jeho část. Každému člověku by měly být poskytovány 

možnosti vzdělávat se v různých stadiích svého života v souladu se svými možnostmi, 

potřebami a zájmy. Celoživotní učení chápe veškeré učení jako nepřerušenou 

kontinuitu "od kolébky do hrobu". Vysoce kvalitní základní a všeobecné vzdělávání pro 

všechny, od nejútlejšího dětství, je jeho základnou. Mělo by zajistit, že se člověk "naučí 

učit se", a že bude mít k učení pozitivní postoj. Následující počáteční i další odborné 

vzdělávání by mělo vybavovat člověka dovednostmi a schopnostmi invenčně řešit 

novodobé problémy udržitelného rozvoje, sociální soudržnosti i ekonomiky založené na 

znalostech a nemělo by postrádat morální obsah. 

 

     Celoživotní učení lze tedy členit do dvou základních etap, které označujeme jako 

počáteční a další vzdělávání. 

 

6.0.1  Počáteční vzdělávání 

 

     Toto vzdělávání zahrnuje: 

 

- základní vzdělávání (primární a nižší sekundární stupeň), které má všeobecný 

charakter a kryje se zpravidla s dobou plnění povinné školní docházky; 

- střední vzdělávání (vyšší sekundární stupeň), které má všeobecný nebo odborný 

charakter, je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem nebo závěrečnou 
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zkouškou; součástí středního vzdělání je v ČR i tzv. nástavbové studium pro 

absolventy středního vzdělání s výučním listem ukončené maturitní zkouškou; 

- terciární vzdělávání, které zahrnuje široký sektor vzdělávací nabídky následující 

zpravidla po vykonání maturitní zkoušky; poskytuje specializované vzdělání odborné 

nebo umělecké, náleží k němu vysokoškolské vzdělávání uskutečňované vysokými 

školami, vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyššími odbornými školami a 

částečně i vyšší odborné vzdělávání v konzervatořích. 

 

     Počáteční vzdělávání probíhá zejména v mladém věku a může být ukončeno 

kdykoli po splnění povinné školní docházky vstupem na trh práce nebo přechodem 

mezi ekonomicky neaktivní obyvatele. 

 

6.0.2   Další vzdělávání 

 

     Další vzdělávání (vzdělávání dospělých) probíhá po dosažení určitého stupně 

vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může 

být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých 

pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. Celoživotní učení je v 

ideálním pojetí považováno za nepřetržitý proces, ve skutečnosti jde spíše o neustálou 

připravenost člověka učit se než o neustálé studium (Bertrand, 1998). Vychází se 

přitom ze zásady, že konkrétní získané kompetence nejsou tak cenné jako schopnost 

učit se. Jedná se tedy spíše o celoživotním učení, nikoliv vzdělávání, aby se tím 

zdůraznil význam i takových učebních aktivit každého jedince, které nemají 

organizovaný ráz, tzn. samostatného učení např. při práci, při pobytu v přírodě, na 

kulturních akcích apod. 

 

6.0.3  Celoživotní učení 

 

     Celoživotní učení  zahrnuje vzdělávání formální, neformální a informální (Prokop, 

2005) 

 

     Formální vzdělávání je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve 

školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou 

vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe navazujících stupňů vzdělání 
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(základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, 

středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, 

vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování je 

potvrzováno příslušným osvědčením (vysvědčením, diplomem apod.). 

 

     Neformální vzdělávání je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a 

kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. 

Neformální vzdělávání je poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých 

vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve školských zařízeních 

a dalších organizacích. Patří sem např. organizované volnočasové aktivity pro děti, 

mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také 

krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu 

vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k 

získání stupně vzdělání. 

 

     Informální učení je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si 

dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve 

volném čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si 

nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního 

vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně 

nekoordinované. 

 

     Celoživotní učení předpokládá komplementaritu a prolínání uvedených forem učení 

v průběhu celého života, v podstatě vždy a všude. Vzhledem k tomu ani termín 

"celoživotní" plně nevyhovuje, protože zdůrazňuje pouze časovou dimenzi vzdělávání. 

Jarvis ji v druhé polovině osmdesátých let uplatňuje i termín lifewide učení, který 

zdůrazňuje, že učení probíhá ve všech prostředích a životních situacích (Jarvis, 1985). 

 

6.1.  Celoživotní učení pro 21. století ve strategických dokumentech ČR 

 

     Strategie udržitelného rozvoje ČR (2005) jako zastřešující strategický dokument 

klade velký důraz na vzdělávání, celoživotní učení, výzkum a vývoj a harmonické 

propojení environmentálního, ekonomického a sociálního pilíře rozvoje společnosti. 
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     Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 (NSRR) zpracovaný v květnu 

2006 je základním dokumentem ČR pro využívání fondů EU v letech 2007-2013. 

Vychází z toho, že mezi pozitivní faktory se silným vlivem na dynamiku ČR bude patřit 

mimo jiné rozvoj znalostí a dovedností populace. 

 

     Národní lisabonský program 2005-2008 (Národní program reforem ČR) (NPR) byl 

zpracován v říjnu 2005 na základě integrovaných hlavních směrnic pro růst a 

zaměstnanost pro období 2005-2008 vydaných Evropskou komisí. Pro oblast 

vzdělávání jsou priority na počátku dokumentu shrnuty obecným konstatováním, že 

reformy z oblasti rozvoje vzdělávání zvýší kvalitu pracovní síly, rozšíří možnosti 

vzdělávání a podpoří schopnost vyrovnat se s náročnými podmínkami měnícího se trhu 

práce. V této souvislosti je v části makroekonomické zmiňován problém stárnutí 

populace a nezbytnost zvyšování míry participace starších občanů na trhu práce. Mezi 

opatřeními, která podpoří tento úkol, chybí zdůraznění dalšího vzdělávání jako 

předpokladu zaměstnatelnosti starší generace. 

 

     Strategie hospodářského růstu zpracovaná v květnu 2005 vymezuje priority, na něž 

se má ČR zaměřit do r. 2013, aby se přiblížila ekonomické úrovni hospodářsky 

rozvinutějších zemí EU při respektování environmentálních požadavků. Rozvoj lidských 

zdrojů, který je jednou z pěti vymezených prioritních oblastí, se prolíná vesměs 

realizací zbývajících priorit a podmiňuje jejich rozvoj či je na nich závislý (institucionální 

prostředí, zdroje financování, infrastruktura a výzkum, vývoj, inovace). Pokud jde o 

CŽU, tato oblast je zmiňována přes jednotlivá dílčí opatření bez celkové jednotné 

koncepce. Chybí požadavek na vytvoření uceleného systému CŽU. 

 

     Strategie regionálního rozvoje ČR zpracovaná v červenci 2000 řadí rozvoj lidského 

potenciálu k rozhodujícím příležitostem. Pro tento rozvoj bude významné posílení 

aktivní politiky zaměstnanosti, zejména programů pro mládež, zdravotně postižené a 

dlouhodobě nezaměstnané, rozvoj dalšího vzdělávání a celoživotního učení v 

návaznosti na požadavky evropského trhu práce, optimalizace sítě a struktury škol na 

úrovni regionů a rozšíření přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Při závěrečném 

formulování strategie rozvoje regionů je požadována modernizace vzdělávací soustavy 

a její propojení na zaměstnanost v regionech. Je konstatováno, že chybí ucelený 
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systém dalšího vzdělávání pro dospělé propojený s počátečním vzděláváním a 

poskytující příležitosti celoživotního učení. 

 

     Národní inovačnÍ strategie zpracovaná v r. 2004 zdůrazňuje, že předpokladem 

inovací je vzdělanost a vysoce kvalifikovaná práce obecně. Další vzdělávání resp. CŽU 

je implicitně obsaženo v celém dokumentu a vzdělávací systém je chápán jako jeden z 

pilířů inovačního systému. Nízké výdaje na vzdělávání jsou označeny za jeden z 

důvodů nízké inovační aktivity v ČR . 

 

     Národní program výzkumu a vývoje na roky 2004-2009 bude i nadále poskytovat 

veřejnou podporu účelovou a institucionální. Tématický program, který je orientován na 

"Moderní společnost a její proměny" (vyhlášený MPSV), zahrnuje i podporu 

výzkumným projektům zaměřeným na rozvoj lidských zdrojů. Specificky na 

problematiku celoživotního učení není žádný tematický program zaměřen. 

 

     Konvergenční program ČR (KP) na léta 2006-2008 z listopadu 2005 je několikaletý 

program pravidelně zpracovávaný vládou a předkládaný Evropské komisi ke schválení. 

Určuje se v něm směřování české ekonomiky k plnění maastrichtských kritérií 

(kritérium veřejného deficitu, hrubého veřejného dluhu, cenové stability, stability 

dlouhodobých úrokových sazeb, stability kurzu měny). V KP se uvádí, že reformy z 

oblasti rozvoje vzdělávání zvýší kvalitu pracovní síly, rozšíří možnosti vzdělávání a 

podpoří schopnost vyrovnat se s náročnými podmínkami měnícího se trhu práce. Je 

zde zmíněn před časem připravovaný zákon o celoživotním vzdělávání, který byl přijat 

v r. 2006 jako zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

 

     Strategie rozvoje lidských zdrojů z r. 2003 je z hlediska komplexnosti pojetí rozvoje 

systému CŽU komplexním dokumentem. Ukazuje zásadní problémy systémové i 

věcné, proč se RLZ a jeho hlavní nástroj CŽU nedaří dobře realizovat a doporučuje pro 

národní i regionální úroveň opatření, která budou působit směrem k rozvoji CŽU. K 

hlavním principům řadí nezbytnost realizovat CŽU jako běžnou a všeobecně 

pochopenou a přijatou praxi, dále odpovědnost jednotlivce, jeho aktivní úlohu a 

svobodnou volbu vzdělávání a využití informačních a komunikačních technologií ve 

vzdělávání. 
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     Národní program rozvoje vzdělávání - Bílá kniha  schválený vládou v r. 2001 se 

zabývá především rozvojem vzdělávací soustavy, avšak se zřetelem k celoživotnímu 

učení. Zdůrazňuje, že realizace konceptu celoživotního učení neznamená jenom 

rozšíření existujícího vzdělávacího systému o sektor dalšího vzdělávání. Jde o 

mnohem více, o zásadní změnu pojetí, cílů a funkce vzdělávání, kdy všechny možnosti 

učení - ať již v tradičních vzdělávacích institucích či mimo ně - jsou chápány jako jediný 

celek. V tomto duchu je pak formulována i jedna z hlavních strategických linií: " 

Vzděláváni pro každého po celý život“. Je zaměřena na uspokojování vzdělávací 

potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím usměrňováním kapacit ve školách a 

dalších vzdělávacích zařízeních tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní 

vzdělávání a poskytována spravedlivá příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých 

schopností všech jedinců v průběhu celého života. 

 

     Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice 

zpracovaném MŠMT v r. 2005 a v r. 2007, v němž je celoživotní učení nadřazeným 

pojmem pro počáteční i další vzdělávání. V kontextu počátečního vzdělávání je 

koncept celoživotního učení stavěn do protikladu s tradiční jednorázovou, úzce 

zaměřenou přípravou na konkrétní povolání. Dlouhodobý záměr se zabývá i otázkami 

dalšího vzdělávání, kde akcentuje především podporu tvorby Národní soustavy 

kvalifikací a zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

 

     Pro oblast vysokých škol byl vytvořen dokument Aktualizace koncepce reformy 

vysokého školství (2006). Je zaměřen především na tři oblasti - reformu financování, 

rozvoj lidských zdrojů a výzkum, vývoj a inovace. V oblasti financování státními 

prostředky se bude klást důraz na dosahované výsledky činnosti vysokých škol a na 

efektivitu využívání těchto zdrojů při zajištění dostatečné stability finančního prostředí. 

Ministerstvo bude finančními pravidly, mimo jiné, motivovat vysoké školy tak, aby se 

snížila neúspěšnost studia při udržení kvality absolventů, bude podporovat spolupráci 

vysokých škol s průmyslovými podniky a zaměstnavateli absolventů obecně, s 

odběrateli výsledků výzkumu a vývoje a explicitně se soukromým sektorem. V oblasti 

rozvoje lidských zdrojů ministerstvo zdůrazňuje nutnost rozšíření přístupu ke vzdělání a 

otevřenost systému všem sociálním a minoritním skupinám, podporu spolupráce 

vysokých škol se zaměstnavateli, inovaci studijních programů ve smyslu nových 
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požadavků ze strany zaměstnavatelů a důraz na jazykové a další kompetence 

studujících i akademických pracovníků. 

 

     Specificky pro oblast environmentálního vzdělávání byl v roce 2000 přijat Státní 

program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ČR. Státní program 

obsahuje východiska, cíle a nástroje ve 4 klíčových oblastech: 

1. veřejná správa; 

2. děti, mládež a pedagogičtí a odborní pracovníci; 

3. environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře; 

4. informace a poradenství pro veřejnost.  

Uskutečňuje se prostřednictvím periodicky přijímaných akčních plánů. 

 

     Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj (2007) udává hlavní strategické 

linie pro implementaci principů udržitelného rozvoje v rámci vzdělávací soustavy ČR i v 

rámci celoživotního učenÍ. Strategie je jedním z východisek pro tvorbu vzdělávacích 

programů, pro tvorbu témat dotačních politik a je inspirací pro spolupráci vzdělávacích 

institucí na lokální i regionální úrovni. 
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7.  Legislativní rámec v oblasti vzd ělávání 

 

 

     Nejzávažnější slabinou celé oblasti  je nekomplexnost právního rámce, který by 

jednoznačně stanovoval odpovědnosti hlavních aktérů v dalším vzdělávání (stát, 

sociální partneři, obce, regiony, veřejné a soukromé instituce), umožňoval prostupnost 

mezi jednotlivými formami vzdělávání, zejména mezi počátečním a dalším 

vzděláváním a zajišťoval efektivnost a soudržnost vzdělávací politiky, politiky 

zaměstnanosti a sociální politiky. 

 

     Klíčovými právními normami upravujícími oblast vzdělávání v České republice jsou:  

Zákon č. 561/2004 Sb., (ze dne 24. září 2004) o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona 383/2005 Sb.  

Zákon č. 563/2004 Sb., (ze dne 24. září 2004) o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

     V České republice byl v roce 1999 (usnesení vlády č. 601/1999) postupně 

realizován systém vzdělávání na úrovni státní správy a územní samosprávy. Tato 

skutečnost má podobu dvou zákonů: zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních 

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování zaměstnanců a ostatních 

zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávních celků. Oba systémy vzdělávání vykazují jisté 

odlišnosti, přestože původním záměrem bylo zajištění prostupnosti mezi státní správou 

a samosprávou. Záměr se nepodařilo zcela naplnit. Do systému převážně vstupují 

subjekty, které zajišťují vzdělávací aktivity podle živnostenského oprávnění se složitým 

zabezpečením považované kvality a kapacity.  Zejména vyšší spoluúčast pracovišť 

vysokých škol považuji v této oblasti za žádoucí. Potřebné je zohlednění principu 

rovného přístupu v povinnosti se dále vzdělávat, protože dosavadní systém skutečně 

kladl vyšší požadavky na vzdělávání úředníků samosprávních územních celků (např. 

v oblasti tzv. Zvláštní odborné způsobilosti – ZOZ – je ukončeno zkouškou, jejíž 

vykonání je podmínkou pro další činnost v příslušné pracovní pozici), než na podobné 
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pozici ve správních úřadech. V roce 2006 byl přijat zákon č.179/2006 Sb., o ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tento zákon po vzájemné dohodě sociálních 

partnerů již neobsahuje návrh na vytvoření vzdělávacího fondu a  ani si nečiní nároky 

na komplexnost podchycení celé oblasti dalšího vzdělávání. 
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8.  Současná situace v rozvoji celoživotního u čení 

 

 

8.0  Vzdělanostní struktura 

 

     Tradiční silnou stránkou české populace je skutečnost, že většina obyvatel získala 

alespoň vyšší sekundární úroveň vzdělání a pouze velmi malá část občanů zůstává 

bez odborné kvalifikace. Podíl obyvatel, kteří dosáhli pouze základní úrovně vzdělání 

nebo nemají ukončenou ani tuto úroveň v roce 2005 představoval kolem 10 %, zatímco 

v průměru EU to bylo téměř třikrát více (MPSV, 2006). Vzhledem k tomu, že 

obyvatelstvo s nízkou úrovní vzdělání má ve znalostně založené ekonomice stále se 

zhoršující možnosti uplatnění, je tato skutečnost velmi důležitá z hlediska sociální 

soudržnosti společnosti. Nízký podíl osob se základním vzděláním v České republice 

souvisí s tradiční preferencí odborného vzdělávání a s členitou nabídkou vzdělávacích 

programů na vyšší sekundární úrovni, která zpřístupňuje studium zájemcům s různými 

studijními ambicemi. 

 

     Podíl obyvatel se středním vzděláním v ČR patří mezi nejvyšší v Evropě. Navíc 

dochází k posunu vnitřní struktury zájmu studujících o vyšší sekundární vzdělání 

směrem k náročnějším vzdělávacím programům s maturitou. Česká republika již v 

současné době splňuje jeden ze stanovených lisabonských cílů, aby do roku 2010 

členské země EU zajistily, že alespoň 85 % mladé generace ve věku 22 let a 80 % 

dospělého obyvatelstva ve věku 25-64 let dosáhne středního vzdělání  České republice 

je podíl mládeže (populace 20-24-letých) s ukončeným alespoň středním vzděláním 

90,3 % (MŠMT, 2007). Je zřejmé, že udržení či další zvyšování participace mládeže na 

středním vzdělávání a jeho úspěšné ukončení bude obtížnější než v minulosti, resp. 

bude se muset brát větší ohled na specifika vzdělávaných, zejména pokud by 

docházelo k větší sociální diferenciaci populace nebo k většímu přílivu imigrantů z 

méně vyspělých zemí. 

 

     Nepříznivá situace je v ČR pokud se týče podílu obyvatelstva, které dosáhlo 

terciální úrovně vzdělání. Česká republika se umisťuje hluboko pod průměrem EU, 

který byl 23 %, zatímco v České republice to bylo pouze 13 % (MŠMT, 2007). V 

průběhu uplynulých let (2000-2005) se podíl obyvatelstva s ukončeným terciárním 
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vzděláním zvýšil (o 1,6 %). Toto zlepšení však nestačilo na to, aby se odstup ČR od 

průměru EU zmírnil. Pozitivní vývoj byl v průměru EU rychlejší než v ČR a tím došlo 

naopak k prohloubení našeho zaostávání. Jestliže rozdíl v roce 2000 představoval 8,5 

%, v roce 2006 se zvýšil na 9,8 %( MŠMT, 2007). 

 

     Situace se bude výrazně zlepšovat v souvislosti se zvyšováním kapacit veřejných 

vysokých škol, rozvojem soukromých vysokých škol a vyšších odborných škol. Důležitý 

je rozvoj zejména kratších studijních programů, v jejichž nabídce i počtu absolventů 

mají ostatní vyspělé země před ČR výrazný náskok. Rozvoj tohoto stupně terciárního 

vzdělávání je důležitý z hlediska rostoucích nároků zaměstnavatelů, kteří vedle úzkých 

odborností stále více od pracovníků požadují jazykové a počítačové dovednosti, 

schopnost řešit problémy, samostatné rozhodování atd. V souvislosti s tím se odborné 

vzdělávání, které dříve mladí lidé završovali již na středním stupni, bude stále více 

přesouvat na terciární úroveň. 

 

8.1  Kvalifikační vybavenost starší populace 

 

     V souvislostí s fenoménem stárnutí populace je podle MŠMT, s prodlužováním věku 

odchodu do důchodu a delším setrváváním na trhu práce, je důležité sledování 

kvalifikační vybavenosti starší populace. Vzdělanostní struktura  starší skupiny 

obyvatelstva ve věku 50-64 let je méně příznivá ve srovnání s věkovou skupinou 25-

39Ietých. Ve starší věkové skupině bylo v r. 2005 výrazně vyšší zastoupení osob se 

základní nebo nižší úrovní vzdělání, a to 17 % oproti 7 %, a rovněž nedostatečné 

zastoupení osob s terciárním vzděláním (10,5 % oproti 12,3 %). Osob se středním 

vzděláním je mezi starší populací rovněž o něco méně (71,3 % oproti 78,7 %)(MŠMT, 

2007). Podstatnějším rozdílem však je, že mezi nimi daleko více převládají osoby 

vyučené, tj. se vzděláním bez maturitní zkoušky. Vzhledem k tomu, že v současné 

době je na trhu práce poptávka po kvalifikovaných dělnických profesích, nemusela by 

být tato skutečnost nevýhodou starších věkových ročníků. Problémem však je, že jejich 

kvalifikace je v mnoha případech zastaralá, neboť s novými technologiemi požadavky 

na výkon jednotlivých profesí prošly výraznými změnami. Navíc pro učňovské vzdělání 

získané v padesátých až šedesátých letech minulého století bylo charakteristické úzké 

profesní zaměření. Starší osoby proto nejsou vybaveny potřebnými klíčovými 

dovednostmi, což ztěžuje jejich přechod z jednoho zaměstnání do druhého a rychlou 
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adaptaci na změny na trhu práce. Věkově starší osoby nejsou ani dostatečně 

motivovány k získáni a udržení nového zaměstnání. 

 

8.2  Regionální rozdíly ve vzdělanostní struktuře populace 

 

     Kvalifikační struktura v jednotlivých regionech ČR (14 regionů NUTS) vykazuje 

určité odchylky, jejichž rozměr se ve většině případů nezmenšuje (MPSV, 2006). 

Nejnižší variabilitu má zastoupení středního vzdělání, které je dominantní ve 

vzdělanostní struktuře obyvatelstva. Odchylky na úrovni základního a terciárního 

vzdělání jsou výraznější. Kvalifikačně nevýhodné postavení uvnitř státu mají v 

důsledku předcházejícího ekonomického vývoje zejména některé kraje na západě a 

severu Čech (kraje Karlovarský a Ústecký), kde je vysoký podíl populace se základním 

vzděláním (nad 23 %) a nedostatek terciárně vzdělaných osob (v Ústeckém kraji méně 

než 7 %). Obyvatelstvo žijící v hlavním městě, kde jsou soustředěny kvalifikačně 

náročné pracovní příležitosti, orgány státní správy, centrály podniků, centra vědeckého 

výzkumu a vysokého školství atd., úrovní svého vzdělání výrazně přesahuje průměr 

státu (23,2 % populace nad 15 let v Praze má ukončené terciární vzdělání oproti 10,8 

% za celou republiku) (MŠMT, 2007). 

 

8.3  Vzdělanostní mobilita 

 

     Růst vzdělanostní úrovně obyvatelstva je předurčován vzestupnou vzdělanostní 

mobilitou, která vyjadřuje skutečnost, že děti dosahují vyšší úrovně vzdělání než jejich 

rodiče, resp. že mladší věkové skupiny svojí vzdělanostní úrovní převyšují starší 

věkové skupiny. Dynamika mezigenerační mobility je výrazně ovlivněna výchozí 

vzdělanostní úrovní, podílem terciárně vzdělaného obyvatelstva ve věkových 

skupinách, které vystupují jako základna pro srovnávání. Česká republika, přestože má 

jeden z nejnižších podílů terciárně vzdělaného obyvatelstva ve věkové skupině 60-64 

let, a tudíž nízkou srovnávací základnu, vykazuje nejnižší změnu v podílu terciárně 

vzdělaných osob ve věku 25-29 let ze všech zemí EU, pouze necelé 4 %. Vůči 

průměrným hodnotám EU, kde vzdělanostní posun dosahoval rozměru téměř 15% je 

zaostávání ČR značné (MŠMT, 2006). Značný odstup existuje rovněž vůči novým 

členským zemím, které se svůj vzdělanostní handicap snaží mnohem rychleji vyrovnat. 
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Pro konkurenceschopnost české ekonomiky je důležité, aby procesy vzestupné 

vzdělanostní mobility byly dále urychleny. 

 

8.4  Úroveň některých dovedností populace 

 

     Vážným problémem populace jsou nedostatečné jazykové dovednosti, které brzdí 

nejen internacionalizaci českého podnikání, výzkumu a vývoje, marketingovou 

úspěšnost podniků, ale také integraci české populace do struktur a informálních vztahů 

v rámci EU. Česká republika má v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU velmi 

nízký podíl obyvatel, kteří ovládají angličtinu, přestože její znalost je v mezinárodním 

styku klíčová. Oproti obyvatelstvu v zemích EU je znalost angličtiny téměř poloviční, je 

dokonce slabší než v ostatních nových členských zemích EU. Rovněž rozšíření 

ostatních jazyků není dostatečné.Hlavní bariérou jazykového vzdělávání je nedostatek 

kvalitních lektorů a zastaralé metody výuky, jež nerozvíjejí všechny aspekty jazykového 

vzdělávání. 

 

8.4.0  lCT dovednosti 

 

     Česká populace zatím pouze částečně zachytila trendy spojené s rozšířením 

moderních informačních a komunikačních technologií. V roce 2005 byla vybavenost 

domácností počítačem a internetem v ČR ve srovnání s EU stále zhruba poloviční (30 

% v ČR oproti 58 % v EU, resp. 19 % oproti 48 %) a česká populace zaostává v úrovni 

ICT dovedností za svými evropskými protějšky. Pokud jde o schopnost využívat 

internet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracovávání informací, je úroveň dovedností 

Čechů zhruba o třetinu nižší. Velký rozdíl je přitom mezi nejmladší a nejstarší věkovou 

skupinou. Zhoršování internetových dovedností s věkem je v ČR nejen výraznější než 

v průměru EU a začíná se  projevovat již v mladších populačních skupinách. Populace 

nad 55 let již používá internet jen sporadicky. 

 

 

8.4.1  Environmentální znalosti a dovednosti 

 

     Relativní mladost environmentálního pilíře udržitelného rozvoje i vědeckých 

poznatků z oblasti životního prostředí a např. chemie životního prostředí člověka s 
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vlivem látek na zdraví, zatím neumožnila dostatečné zakotvení těchto pro život 

důležitých znalostí do povědomí občanů. Nedostatečné znalosti a dovednosti 

především u starších generací pak vedou k rozhodování, které nezohledňuje 

environmentální faktory (Giddens, 1999). Navíc tím nedochází k přenášení 

environmentálních zkušeností v rodinách na mladší generace. Důsledkem je pak i 

nízká environmentální konkurenceschopnost domácích podniků. Nepostačující 

environmentální znalosti a dovednosti jsou rovněž příčinou, proč průmysl a 

hospodářství České republiky jen málo využívají relativně otevřeného mezinárodního 

trhu pro vývoj, výrobu a vývoz environmentálních technologií a pro inovace v této 

oblasti. 

 

8.5  Identifikace problémů v oblasti dalšího vzdělávání 

   

     V konceptu celoživotního učení je další vzdělávání zatím méně rozvinutou částí. 

Vzdělávání dospělých na školách vedoucí k získání formálního stupně vzdělání, je 

většinou považováno za pokračování počátečního vzdělánÍ. Přestože má toto 

vzdělávání ve školském systému velmi dlouhou tradici, jeho formy jsou málo flexibilní 

vůči potřebám dospělých osob a v důsledku toho není dostatečně využíváno k 

doplňování kvalifikace v průběhu pracovního života. Další vzdělávání, které se realizuje 

po ukončení počátečního, a které je zaměřeno na profesní rozvoj (další profesní 

vzdělávání), rekvalifikace či zájmové vzdělávání, trpí četnými systémovými i finančními 

bariérami. 

 

     Účast dospělé populace ČR na dalším vzdělávání neodpovídá současným 

evropským trendům. V průměru je ročně v EU-25 zapojeno 42 % populace ve věku 25-

64 let v nějaké formě dalšího vzdělávání. S úrovní 29 % ČR zaostává nejen za 

rozvinutými státy EU-15, ale i za většinou nových členských zemí, jejichž ekonomicko-

sociální podmínky jsou srovnatelné nebo horší než v ČR (MŠMT, 2007). Toto 

hodnocení odpovídá i charakteristikám sledovaným Evropskou komisí při naplňování 

lisabonských cílů v oblasti vzdělávání. S podílem 6,3 % (rok 2004) ČR hluboce 

zaostává za stanoveným lisabonským cílem dosáhnout do roku 2010 alespoň úrovně 

12,5 %. V posledním období sice došlo k nárůstu účasti v dalším vzdělávání o 0,9 p. b., 

avšak rozsah tohoto zvýšení odpovídá pouze průměru zemí EU-25. Znamená to, že na 

pomyslném žebříčku si Česká republika udržuje postavení na přibližně stejné úrovni. 
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Aby bylo dosaženo lisabonského cíle, musela by se účast dospělé populace na dalším 

vzděláváni zdvojnásobit. 

 

     Dospělí se mohou v průběhu života vzdělávat rozmanitými formami. Vybírají si 

formu, která odpovídá jejich potřebě, časovým možnostem a která je finančně 

dostupná. Záleží ovšem také na pestrosti a kvalitě nabídky. Může jít o tzv. formální 

vzdělávání na školách, o kurzy neformálního vzdělávání, které jsou poskytovány 

různými vzdělávacími institucemi nebo podniky a o informální učení představující různé 

způsoby sebevzdělávání. 

 

     Pokud jde o účast dospělých na formálním vzdělávání na školách, patří Česká 

republika s podílem 1,4 % do poslední skupiny evropských zemí. Starší a střední 

věkové skupiny nad 45 let se tohoto typu vzdělávání v ČR prakticky neúčastní vůbec. 

Dokonce i nejmladší věková skupina dospělých ve věku 25-34 let se formálně vzdělává 

pouze sporadicky (4 % oproti 11 % v EU). Jako negativní lze hodnotit, že v ČR se z 

velmi početné skupiny dospělých se středním vzděláním (téměř 77 % populace ve 

věku 25-64 let) pouze malá část snaží doplnit nebo si zvýšit vzdělání. Je to pouze 1,1 

%, což je pětkrát méně než je průměr EU. Nízkokvalifikované osoby, které dosáhly v 

rámci školní docházky pouze základního vzdělání, se dalšího formálního vzdělávání 

téměř vůbec neúčastní (0,1 %). Je třeba vytvořit specifické mechanismy jejich návratu 

do vzdělávacího procesu, zejména v mladším dospělém věku (MŠMT, 2006). 

 

     Malý zájem dospělých o studium na školách je způsoben především tím, že 

kapacity škol a jejich schopnost nabízet vzdělávací programy v takové formě a 

takovými metodami, aby byly atraktivní pro dospělé zájemce o studium, jsou 

nedostatečné. Jde např. o přípravné kurzy před zahájením studia zejména v případě 

nízkokvalifikovaných osob, možnost uznávání výsledků neformálního vzdělávání a 

znalostí získaných praxí, modularizaci studia a přizpůsobení pedagogického procesu. 

Pružněji reagují na vzdělávací potřeby dospělých vzdělávací instituce, které nepatří do 

školského systému. Další bariéry mohou mít finanční charakter nebo mohou být 

spojeny s obtížemi skloubit vzdělávání se zaměstnáním. Pozitivní trend byl 

zaznamenán pouze v přípravě právních předpisů v oblasti uznávání kvalifikací 

získaných v dalším vzdělávání. Nezbytné nástroje a institucionální předpoklady pro 
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aplikaci zákonných pravidel v praxi jsou připravovány za podpory systémových projektů 

ESF. 

 

     Neformálního vzdělávání, které představuje účast na různých kurzech na pracovišti 

nebo mimo něj, se v ČR účastní kolem 13 % populace. Zaostávání ČR oproti průměru 

EU (17 %) zde není tak výrazné jako v ostatních formách vzdělávání, rozdíly v účasti 

mezi jednotlivými kvalifikačními a profesními skupinami jsou v ČR menší než v zemích 

EU. Počet hodin strávených v kurzech neformálního vzdělávání je však v ČR podstatně 

nižší (50 hod. ročně) než v zemích EU (84 hod. ročně). Zejména nízkokvalifikovaní 

pracovníci se účastní jen velmi krátkých školení v rozsahu kolem 25 hodin ročně, což 

je jeden z nejnižších rozsahů v celé EU (průměr EU je 87 hod. ročně). Krátká délka 

kurzů, kterých se účastní málo kvalifikované osoby, umožňuje získání jednoduchých 

dovedností v sériových výrobách, nedává však dostatečný základ pro zvýšení jejich 

profesní flexibility (MŠMT, 2007). 

 

     Ženy v ČR se ve srovnání s muži méně zapojují do kurzů neformálního vzdělávání. 

Platí to zejména pro nejmladší (25-34 let) a nejstarší (55-64 let) věkovou skupinu. 

Tento model není v EU běžný. Vypovídá to o relativně horších možnostech sladit péči 

o rodinu s dalším vzděláváním, o menší ochotě se ve vyšším věku angažovat v dalším 

vzdělávání, ale i o postojích a malé vstřícnosti zaměstnavatelů, kteří velkou část kurzů 

neformálního vzdělávání organizují. Samostudiu se naproti tomu ženy v ČR věnují 

téměř stejně jako muži. 

 

     Rekvalifikace jsou nezanedbatelnou částí dalšího vzdělávání, které je určeno 

nezaměstnaným i zaměstnaným osobám k udržení či získání nového zaměstnání. Ve 

srovnání se zeměmi EU-15 využívá ČR potenciálu rekvalifikačního vzdělávání ve velmi 

malé míře. Z celkového počtu nezaměstnaných prochází rekvalifikacemi pouze 

necelých 10 %, zatímco ve většině zemí EU je to dvakrát až čtyřikrát více. Na 

nedostatečný rozsah rekvalifikací upozorňuje i mezinárodní srovnání zapojení 

nezaměstnaných osob do dalšího vzdělávání. Rovněž délka kurzů, do kterých jsou 

nezaměstnaní zařazováni, je v ČR podstatně kratší než je běžné v evropských zemích 

(rozsah hodin je zhruba poloviční). Slabé zapojení nezaměstnaných do rekvalifikací je 

navíc doprovázeno nezájmem o sebevzdělávání (pouze 13,2 % v ČR oproti 31,8 %  

průměru EU-25), což je mimo jiné způsobeno nízkou kvalifikační úrovní 
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nezaměstnaných. Tato situace ztěžuje opětovný návrat na trh práce a přispívá k 

nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti, která ke konci roku 2005 postihovala již téměř 

42 % z celkového počtu nezaměstnaných. Příčiny nízkého podílu vzdělávajících se 

mezi nezaměstnanými souvisí ve značné míře s jejich nedostatečnou motivací. V 

poslední době se rekvalifikační kurzy začínají více přizpůsobovat potřebám 

specifických skupin nezaměstnaných, zejména nízkokvalifikovaných a starších osob, 

které vyžadují individualizovanější přístup v podobě poradenství, vzdělávacích metod, 

podpory při studiu a provázání výuky s praxí. Tyto započaté procesy je třeba dále 

posílit a urychlit. Spoluúčast sociálních partnerů na tvorbě rekvalifikačních kurzů je 

poměrně nízká. Zaměstnavatelé často neuznávají plnohodnotnost rekvalifikačního 

vzdělávání a jejich ochota přijmout rekvalifikované osoby je malá. To negativně 

ovlivňuje úspěšnost zařazení rekvalifikovaných osob na trh práce, která se ke konci 

roku 2006 pohybovala pouze kolem 45 %( MŠMT, 2007). 

 

     Informální učení je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si 

dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve 

volném čase při pobytu v přírodě, na kulturních akcích apod. Zahrnuje také 

sebevzdělávání s využitím sdělovacích prostředků včetně informačních možností 

internetu. V průměru se v EU-25 sebevzdělává zhruba každý třetí dospělý člověk, v ČR 

pouze každý pátý. Výrazný rozdíl existuje mezi jednotlivými kvalifikačními skupinami. 

Zatímco terciárně vzdělané osoby se v ČR věnují samostudiu stejně nebo dokonce o 

něco více než jejich evropské protějšky, osoby s nižší kvalifikační úrovní naopak 

výrazně méně. Projevuje se zde vedle nízké motivace a informovanosti také 

nedostatečná vybavenost domácností počítači, omezený přístup k internetu a nízká 

počítačová gramotnost. 

 

     Důležitou formou dalšího vzdělávání je vzdělávání organizované podniky. Podle 

šetření Světového ekonomického fóra není rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání 

zaměstnanců v České republice prioritou firemního vedení a jejich rozsah není 

dostatečný. Na základě šetření z roku 1999 z celkového počtu podniků v ČR jich 69 % 

poskytovalo svým zaměstnancům další odborné vzdělávání. Tento podíl je nižší než v 

EU-15 (72 %), je to však více než je obvyklé v nových členských zemích (MPSV, 

2003). Pozornost, kterou podniky věnují vzdělávání svých zaměstnanců a 

systematickému rozvoji lidských zdrojů, je závislá na mnoha faktorech. Patří k nim 
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velikost podniku, příslušnost k určitému odvětví, účast zahraničního kapitálu na 

vlastnictví podniku. České firmy se mnohem méně věnují rozvoji svých lidských zdrojů. 

Částečně je tento rozdíl zapříčiněn horšími finančními podmínkami v českých firmách, 

nižší úrovní podnikového managementu a zejména nižší kulturou či dokonce absencí 

řízení lidských zdrojů. Nejslabší pozici mají v tomto ohledu malé a střední podniky. Ani 

situace větších středních firem není uspokojivá, neboť tyto se často nacházejí mimo 

rámec programových podpor (na investiční pobídky nedosáhnou a podmínky pro 

podporu malých podniků již nesplňují). Soustřeďují se většinou pouze na povinná 

školení vyplývající z právních předpisů. 

 

     Z mezinárodního porovnání podnikových výdajů na vzdělávání na jednoho 

pracovníka je zřejmé, že podniky v ČR výrazně zaostávají za průměrem EU. Výdaje v 

malých podnicích dosahovaly pouze 43 % průměru EU, obdobně lze hodnotit výdaje ve 

středních podnicích (42 %), nejlépe vyznívá srovnání pro velké podniky. Ani zde však 

investice do vzdělávání zaměstnanců nedosáhly poloviny evropského průměru (MŠMT, 

2006). Nejméně do rozvoje lidských zdrojů investují podniky v odvětvích maloobchodu, 

pohostinství, dopravy, ale také ve stavebnictví a v průmyslu, který zaměstnává stále 

největší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva. Nižší výdaje představují bariéru 

nejen pro celkový rozsah podnikového vzdělávání, ale i pro jeho intenzitu. Počet hodin 

absolvovaných kurzů je o více než čtvrtinu nižší ve srovnání s průměrem EU-15. 
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9.  Závěr 

 

 

     Závěrem mohu konstatovat, že cíle práce bylo dosaženo. Z předloženého vyplývá, 

že vzdělávání dospělých není zatím, bohužel, v naší republice dostatečně využíváno 

ani jako cesta k překonávání problémů na trhu práce, ani  v profesní kariéře 

jednotlivců, nebo růstu  a kultivaci lidského potenciálu. Je zřetelné, že rozdíly založené 

v počátečním vzdělávání se v průběhu života spíše prohlubují. Výzvou nadále zůstává 

nastartování procesů, které sníží zaostávání populace České republiky ve vzdělávání 

dospělých oproti EU.  Je rovněž zřetelné, že současné právní předpisy upravující celou 

oblast mají značné rezervy. Z pohledu trhu přetrvávají na straně poptávky početné 

finanční a systémové bariéry, které zatím neumožňují rozšíření přístupu k dalšímu 

vzdělávání populaci celkově.  Dále nám chybí finanční a motivační stimuly pro 

jednotlivce v podobě výraznějšího finančního zvýhodnění rekvalifikací, ale i daňových 

úlev a vzdělávacích účtů sloužících k profinancování vzdělávacích aktivit populace 

ocitnuvší se v momentální likvidní nedostatečnosti. 

 

     Považuji za důležité rozšíření a kultivaci podpůrných informačních a poradenských 

služeb, které zatím působí poněkud konfúzně a neúplně. Vzhledem k potřebám 

současné společnosti bude potřebné rozvinout individuální poradenství , které by 

dokázalo testovat vzdělávací předpoklady a potřeby konkrétního jednotlivce a motivuje 

je k jejich naplnění.  Z tržního pohledu je na nabídkové straně zejména kvalita dalšího 

vzdělávání, která se bohužel s výjimkou školních rekvalifikačních programů 

systematicky nevyhodnocuje. Změna evaluačních programů předpokládá ovšem 

vytvoření institucionálních struktur nejen pro posuzování vzdělávacích institucí, ale též 

k ověřování kvality vzdělavatelů a jimi nabízených programů. Je třeba se rovněž 

zamyslet nad aktivitami, které budou schopné zajistit výzkum, vývoj a inovace v oblasti 

dalšího vzdělávání. Otázka kvality i struktury nabídky vzdělávání dospělých má velké 

mezery a nepokrývá zcela žádoucí prostor. Mám na mysli zejména nepokrytá místa 

nároků trhu práce i specifických potřeb některých skupin klientů.  Tím myslím 

konkrétně  např. odchody zdravotnického personálu do zemí EU a s tím souvisící 

substituci lidí s nižší profesní úrovní vyžadující právě další vzdělávání.  Obdobnou 

situaci můžeme vysledovat ale i v některých dělnických povoláních, jako např. nástrojař  

nebo mechanik plynových zařízení.    
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     Lze tedy konstatovat, že přes složitost a peripetie vývoje vzdělávání dospělých 

v naší republice vidíme zcela jednoznačný vývoj k žádoucímu stavu, kterým je 

optimální nabídka možnosti dalšího vzdělávání pro co největší část populace. 
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Resumé 

 

     Obsahem práce je v souladu se zadáním zmapování a zhodnocení vývoje v oblasti 

vzdělávání dospělých v ČR a jeho širších systematických a komparativních souvislostí. 

Práce je strukturována do osmi  základních celků, které obsahují teoretické přístupy, 

historické peripetie vzdělávání dospělých, legislativní rámec a analýzu i současnou 

situaci   s možnostmi rozvoje vzdělávání dospělých. Z předloženého vyplývá, že ve 

vzdělávání  dospělých máme značné rezervy, ale i veliké možnosti k jeho  využití,  jako 

cesty k překonávání problémů na trhu práce,  profesní kariéře jednotlivců, i růstu  a 

kultivaci lidského potenciálu.     Lze tedy konstatovat, že přes složitost a peripetie 

vývoje vzdělávání dospělých v naší republice vidíme zcela jednoznačný vývoj 

k žádoucímu stavu, kterým je optimální nabídka možnosti dalšího vzdělávání pro co 

největší část populace. 

 

 

Summary 

 
     Content of the thesis is to chart and summarize development of adults’ education in 

Czech Republic and its wider systematic and comparative context. The thesis is 

structured in eight main units, which contain theoretical accesses, historical difficulties 

in adults’ education, legislation and also current situation in development of adults’ 

education. Finally we have in education big reserves, but on the other hand we have 

also big possibilities in improvement the education as the channel to break the problem 

on the labor market and to increase the individual careers. In spite of the problem in 

development of the adults’ education in Czech Republic we still can see that the 

possibility of the education is increasing by the optimalization of supply of the additional 

education for the big part of the population. 
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