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Resumé

Sociální dopad současných vzdělávacích eurotrendů

Ve své práci se zabývám konceptem celoživotního vzdělávání tak, jak je realizován v 

zemích Evropské unie, a jeho významem pro některé sociálně a ekonomicky 

znevýhodněné skupiny. Práce je studií, která vychází ze základních dokumentů 

Evropské unie a z mých profesních zkušeností. Popisuji společenské změny konce 20. a 

začátku 21. století. Představuji významné změny konceptu vzdělávání a poradenství, 

včetně nového pojmosloví. Předkládám srovnání situace před a po vstupu České 

republiky do Evropské unie. Věnuji se rovněž popisu implenmentace evropských 

strategií v České republice, uvádím přehled realizovaných programů, aktivit a organizací 

působících v oblasti celoživotního vzdělávání a celoživotního poradenství.

Z této studie vyplývá, že od vstupu do Evropské unie se podařilo na národní úrovni 

mnohé z těchto strategií realizovat. Vytvoření systému celoživotního učení se podařilo 

prosadit mezi priority sociální politiky, nicméně jde stále o proces, který vyžaduje 

mnoho úsilí na úrovni jednotlivců, komunit i vlády.
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Synopsis

The social impact of current trends in education in Europe

In my thesis I deal with the concept of lifelong learning, as implemented in the European 

Union, and its significance for some of the socially and economically disadvantaged 

groups. My thesis is a study built on the fundamental documents of the European Union 

and on my professional experience. I describe the social changes of the late 20th and 

early 21st century. It represents a significant change of the concept of education and 

counseling, including new terminology. I present comparison of the situation before and 

after the Czech Republic joined the European Union. It contains description of the 

implementation of European strategies in the Czech Republic, presents an overview of 

implemented programs, activities and organizations working in the field of lifelong 

learning and lifelong guidance.

This study shows that since joining the European Union many of the strategies 

implemented are succesfully implemeted at the national level. Creating a system of 

lifelong learning was asserted as a priority of social policy. However, it is still a process 

that requires a lot of effort at the level of individuals, communities and governments.
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Předmluva

Tato práce rozšiřuje mou magisterskou práci, kterou jsem obhájila v roce 1996. Byla to 

doba krátce po tzv. sametové revoluci. Sledovaným cílem byl tehdy vstup do Evropské 

unie. Společnost byla v procesu změn a pro inspiraci se obracela k ostatním evropským 

zemím. Odtud také čerpala informace a zkušenosti. Se změnami ve společnosti směrem 

k otevřené tržní společnosti bylo potřeba identifikovat faktory, které usnadní adaptaci 

jednotlivců na probíhající změny, a hledat cesty, jak potřebné změny provést. Jedním 

z takových faktorů byl postoj společnosti ke vzdělávání, a potřeba přizpůsobit systém 

vzdělávání novým nárokům na vzdělávání v průběhu celého života. V mé magisterské 

práci jsem podrobně popsala evropský koncept celoživotního vzdělávání. Uvedeny jsou 

zde náměty, které se z tehdejší perspektivy zdály inspirující a užitečné pro rozvoj 

jednotlivců i společnosti.

V navazující části této práce se věnuji popisu současné situace v oblasti celoživotního 

vzdělávání, programům celoživotního učení a s tím spojeným otázkám aktivní politiky 

zaměstnanosti v České republice v současnosti. Česká republika se stala členem EU 

k datu 1. 5. 2004. Svým vstupem do Evropské unie jsme získali možnost plně se zapojit 

do všech vytvořených komunitámích programů zaměřených na podporu rozvoje systémů 

vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi.

Významnou a uznávanou součástí strategie celoživotního vzdělávání v současné 

evropské společnosti je rovněž koncept celoživotního poradenství. V politické rovině i v 

praxi je tomuto tématu věnovaná značná pozornost, proto jsem svou práci rozšířila o 

popis konceptu celoživotního poradenství a jeho uvádění do praxe v podmínkách ČR.

Struktura práce tedy bude odpovídat tomuto záměru. První část práce, věnovaná 

celoživotnímu vzdělávání, je ponechána v původní podobě, s přidanými komentáři na 

konci každé kapitoly, které reflektují původní text z dnešního pohledu. Komentáře jsou



označeny graficky proloženým písmem. Na tuto část navazuji druhou částí věnovanou 

vývoji v oblasti celoživotního vzdělávání po vstupu do EU a popisuji současné iniciativy 

a aktivity v této oblasti v rámci Evrospké unie a v České republice.

Třetí část práce, věnovaná celoživotnímu poradenství, vychází rovněž z aktuálních 

informací a rozšiřuje původní diplomovou práci o nové téma. Teoretické i praktické 

výstupy v této části vycházejí částečně z mého vlastního profesního působení v Domě 

zahraničních služeb MŠMT, kde působím od roku 2008 v Centru Euroguidance.
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I. Původní text z roku 1996 s komentáři

Úvod
Současná evropská společnost je ve znamení přechodu k postindustriální informační 

společnosti. Změny v organizaci práce a struktuře zaměstnanosti, převratný rozvoj 

informačních a komunikačních technologií, posun hodnot v chápání rodiny, komunity, 

životního prostředí, volného času, životního stylu, to vše jsou prvky vlastní společnosti 

konce 20. století. Mnohé z těchto prvků souvisí s rozvojem vědomostí a nezbytností 

jejich distribuce, narůstají požadavky na vzdělanost, trénink a dovednosti. O 21. století 

se hovoří jako o "století vědomostí", kdy vzdělávání zaměřené na rozvoj jednotlivců i 

komunit bude nezbytné, má-li být v Evropě zachována sociální soudržnost a 

pokračování demokratické společnosti.

Tento trend je charakteristickým jevem zřejmým ze všech poznatků poslední doby. Dnes 

už je zřejmé, že ten, kdo nebude mít základní dovednosti potřebné k pokračujícímu 

učení se v průběhu celého života, bude vystaven rizikům sociální izolace. V důsledku 

zvyšujících se nároků na vzdělávání tak vzniká potenciálně sociálně ohrožená skupina 

těch, kteří se vzdělávat z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou. Vzdělávání je 

zaměřené na získávání vědomostí a dovedností a na utváření a změnu postojů - to je také 

oblast, kde se setkává vzdělávání a sociální práce.

Není to však jednosměrný proces. Velmi důležitá je  otázka motivace. Lidé, kteří 

vytvářejí vzdělávací programy, musí hledat cesty, jak oslovit potřeby lidí a jak s nimi 

začít mluvit. O vzdělávání se v současné době mluví častěji než dříve - dosavadní 

systém vzdělávání je problematizován, především jeho role a cíle.

Celoživotní vzdělávání v té podobě, jak o něm budu psát, je přístup, který se pohybuje 

na pomezí výchovy, sociální práce a možná i psychoterapie. Obsahuje výrazný sociální 

aspekt - vzdělávání má být dostupné pro všechny a vztahovat se k životním potřebám a 

rozvoji jednotlivce a jeho zapojení do společnosti.

V roce 2010, nehledě na rozdíly, o kterých budu dále psát, je  možné konstatovat, že výše 

popsané premisy jsou stále platné. Sociální soudržnost a rozvoj občanské společnosti 

jsou stále používanými argumenty pro to, aby se státy podílely na vyváření podmínek
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pro rozvoj celoživotního vzdělávání. Nicméně vedle těchto idejí jsou zde další faktory, 

které dnes zřetelně ovlivňují strategie a podobu konceptu celoživotního vzdělávání. 

Těmito faktory jsou konkurenceschopnost a hospodářský růst. Jakkoliv stále platí, že 

vzdělávání má poskytnout společenský rozvoj, stále více se klade důraz na ekonomický 

aspekt vzdělání. Strategickým cílem, stanoveným pro Evropskou unii na zasedání 

Evropské rady konaném v Lisabonu v březnu roku 2000 je  to, že se má Evropská unie 

stát nejkonkurenceschopnější a nej dynamičtější znalostní ekonomikou na světě, 

schopnou udržitelného hospodářského růstu, s větším počtem pracovních míst, s lepšími 

pracovními místy a větší sociální soudržností. Cílem komunitárních vzdělávacích 

programů je  posilovat vzájemné porozumění mezi členskými státy Evropské unie 

prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení a podporovat naplňování cílů společné 

vzdělávací politiky Evropské unie definované v rámci tzv. Lisabonské strategie. Celo

životní poradenství má být jedním z nástrojů potřebných k dosažení těchto cílů, a má 

pomáhat a podporovat jednotlivce v jejich úspěšné adaptaci na probíhající ekonomické 

a společenské změny.

Otázkou je, zda se naplnila všechna očekávání, která byla vkládána do změn a dalších 

opatření učiněných v oblasti celoživotního vzdělávání v posledních dvaceti letech. Z  

dostupných materiálů, které se zabývají hodnocením stanovených cílů v rámci EU  

vyplývá, že cíle, které byly stanoveny, byly naplněny jen  částečně. Probíhající reformy a 

demokratizace vzdělávání jsou z různých důvodů kritizovány, především pro snižování 

hodnoty vzdělání pro integraci a možnost uplatnění na trhu práce. Ta je  jednou ze 

základních podmínek pro plnou integraci do společnosti, včetně potřeby seberalizace a 

plánování životní cesty. Nadále je  potřeba zamýšlet se nad úlohou vzdělávání při 

integraci znevýhodněných skupin a nad motivací pro celoživotní učení. Do hledání cest 

a vytváření podmínek pro celoživotního učení je  stále potřeba zapojení všech 

zúčastněných, tedy jednotlivců, komunit i vládjednotlivých evropských zemí



1. Nový pohled na vzdělávání

1.1 Definice
Pojem učení se (leaming) zahrnuje vzdělávání (education) a výcvik (training). V 

angličtině je kladen důraz na posun od slova EDUCATION, případně TEACHING 

(důraz na vyučování a učitele) k termínu LEARNING (důraz na učení se a na toho, kdo 

se učí). Význam tohoto zásadního posunu v terminologii vyplyne z následujících 

kapitol. Slovo leaming se bez rozdílu do češtiny překládá jako učení nebo vzdělávání. 

Ve své práci budu nadále používat pojem "celoživotní vzdělávání" namísto "učení se", 

protože je v české odborné literatuře zaveden a běžně používán.

Odlišení pojmu "education = vyučování" a leaming = učení se, vzdělávání se" v této 

práci souvisí s tím, jak se mění pohled na člověka a jeho přirozenost. Klasický koncept 

vzdělávání vychází z předpokladu, že zkušenost je možné předat. Vzdělání v tomto 

konceptu znamená předávání určitého správného vědění, sumy informací, kterou se 

člověk musí podle svých možností naučit. Toto vědění je základem pro život ve 

společnosti, pro pochopení vztahů a pro práci. Důležitý je zde učitel, který toto vědění 

předává. To se děje v určité době, především v dětství a mládí.

Koncept celoživotního vzdělávání vychází z odlišného předpokladu - z předpokladu, 

že zkušenost není možné předat, je  možné pouze člověka podněcovat a podporovat v 

hledání vlastní zkušenosti. Vědění není něco, co člověk přijímá, ale je společně 

vytvářeno. Z toho vyplývá i rozdílné postavení a role učitele, který doprovází člověka v 

jeho cestě. Větší důraz je kladen na proces vzdělávání, nejen na jeho obsah, a na aktivní 

účast toho, kdo je vzděláván. Jiné jsou i cíle a metody, způsob hodnocení a kritéria 

úspěšnosti. Vzdělávání v tomto pojetí je procesem celoživotním.

Definice pojmu celoživotního vzdělávání

Význam pojmu celoživotní vzdělávání nelze jednoduše vymezit.

"Existují základní prvky shodné pro všechny interpretace. Za prvé, celoživotní 

vzdělávání vychází z přesvědčení o vnitřní hodnotě učení jako o opaku instrumentálního
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učení. Za drahé, společná je snaha o universální přístup k příležitostem ke vzdělávání, 

nezávisle na věku, pohlaví či postavení. Třetím převládajícím prvkem v interpretacích je 

uznání důležitosti neformálního učení v různých prostředích, neomezeného na 

vzdělávací instituce. Za čtvrté, celoživotní vzdělávání odlišuje od konvenčních přístupů 

diversita prostředků a metod učení a učení se. Dalším společným prvkem je podněcování 

osobních dovedností a vlastností potřebných k dalšímu učení, včetně motivace a 

kapacity sebevzdělávání a řízení vlastního procesu učení. Celoživotní vzdělávání 

vzniklo jako kritika a alternativa konvenčního vzdělávání (front-end educational 

philosophies)."1

Celoživotní vzdělávání je :

"kontinuální podpůrný proces 

který stimuluje a zplnomocňuje jednotlivce 

k získávání

všech znalostí, hodnot, dovedností a porozumění, které potřebuje

v průběhu života 

a k jejich používání 

se sebedůvěrou, kreativitou a uspokojením ve všech rolích, 

okolnostech a prostředí"2

1 Background Report, Part II., Chapter 2: Towards Lifelong Learning for all. Paris 1995, 

s.7.

2 An Action Agenda for Lifelong Learning for the 21st Century. Rome 1994, s.5.
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V dnešní době se ustálil pojem celoživotní učení, a tak je  i používán ve strategických 

materiálech a dalších textech. V této práci budu tedy dále používat oba termíny, jejichž 

významy se pro účely této práce dostatečně shodují.

1.2 Přehled hlavních témat v oblasti celoživotního vzdělávání
Celoživotní vzdělávání je oblastí, které je již několik desetiletí věnována značná 

pozornost, především v ekonomicky vyspělých zemích. Jeho obsah, rozsah a poslání se 

však v průběhu času stále mění. Celoživotní vzdělávání je přístupem, za kterým stojí 

mnohaletá zkušenost a snaha více či méně koordinovaných jednotlivců a skupin.

Koncept celoživotního vzdělávání vznikl původně ze vzdělávání dospělých, které tak 

reagovalo na probíhající ekonomické změny a na vysokou nezaměstnanost ve vyspělých 

zemích. Vznikl tedy na základě analýzy problémů nezaměstnanosti v ekonomicky 

vyspělých zemích. Protože pro tyto země byla a je nezaměstnanost jedním z 

nejtíživějších sociálních problémů, vznikla tak příležitost reflektovat sociální dopad 

vzdělávání. Přirozeně věnovaly vlády těchto zemí značné prostředky na řešení problémů 

nezaměstnanosti a její prevenci. Považovaly vzdělávání za významnou oblast, do které 

je třeba investovat. Jejich strategie byla zpočátku zaměřena jen na ekonomický rozvoj a 

v ekonomických termínech byla také hodnocena efektivita vzdělávání dospělých.

Koncept celoživotního vzdělávání tak, jak je dnes formulován, neřeší však jen 

nezaměstnanost, ale zahrnuje širší souvislosti rozvoje osobnosti a lidské společnosti. 

Analýza otázek vzdělávání dospělých vedla posléze k otázkám vzdělávání vůbec, včetně 

základního školství. Vztah ke vzdělávání si lidé vytvářejí už na základní škole a tam se 

často rozhodne o tom, zda se člověk později v dospělosti rozhodne pro jakékoliv další 

vzdělávání. Podstatnou součástí tohoto konceptu je zajistit dostupnost vzdělávání 

opravdu pro všechny.

Z původní potřeby doškolování a rekvalifikace dospělých se tak vyvinul hlubší 

koncept, jehož základem je :
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- vzhledem k měnícím se ekonomickým a sociálním podmínkám připravit každého 

člověka k tomu, aby byl motivován a schopen se učit v průběhu celého života

- vytvořit takové podmínky, které by toto umožňovaly

- reformovat základní a střední školství tak, aby se stalo základem pro celoživotní 

vzdělávání

- propojit vzdělávací instituce a propojit svět práce a vzdělávání

- najít zdroje financování systému celoživotního vzdělávání

- najít způsob, jak tento systém učinit všem přístupný

- aktivně zapojit všechny zúčastněné strany

- přizpůsobit osnovy a metody vzdělávání konceptu celoživotního vzdělávání

"Další otázkou, kterou nyní řeší rozvinuté země je, zda je vzdělávací sektor schopen 

splnit nároky, které jsou na něj kladené při vytváření tzv. společnosti 21. století. To 

znamená zda je schopen přispívat k osobnímu rozvoji každého jednotlivce, udržet 

sociální sounáležitost, podporovat rozvoj demokracie a dalších hodnot a vést k
3

ekonomickému rozvoji."

V kontextu tzv. eurotrendů je systém celoživotního vzdělávání chápán jako prostředek, 

který nemá pouze reagovat na společenské změny, ale má se stát prostředkem k 

vytváření a formování evropské společnosti, k podpoře rozvoje jednotlivců, a má čelit 

rizikům společenského soužití, podporovat demokratické tradice a pomáhat řešit nové 

situace vznikající v důsledku globálních ekonomických a společenských změn.

Základní myšlenkou tohoto konceptu je :

3 Background Report,Chapter 2., OECD Meeting of the 

Education Committee, Paris 1995, s. 12.
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Každý je schopen se učit, a proto je potřeba každého člověka k učení motivovat a 

podporovat ho v učení v průběhu celého života. Širší koncept celoživotní vzdělávání se 

používá, ať už jde o vzdělávání ve formálních vzdělávacích institucích či o neformální 

vzdělávání - doma, v zaměstnání nebo v místní komunitě.

Přestože je v současnosti pojem celoživotního vzdělávání v zásadě akceptován a pro 

mnoho lidí se stal každodenní skutečností, stále ještě zbývá učinit nejpodstatnější krok, 

aby tuto možnost dostali opravdu všichni.

S tímto záměrem zavádějí rozvinuté státy rozsáhlé reformy, jejichž záměrem je 

poskytnout příležitost ke vzdělávání kdykoliv a kdekoliv je toho zapotřebí. Tyto aktivity 

jsou v evropských zemích koordinovány na všech úrovních. Podmínky se samozřejmě 

od sebe v jednotlivých zemích liší, takže není možné ani účelné vytvořit jednotnou 

strategii. Důležité je však rozhodnutí o systémových změnách, které je společné ve 

všech evropských zemích.

"Tyto změny se týkají především:

- oblasti základního a středního školství tak, aby vedle jeho základní funkce pomohlo 

vytvořit základ pro celoživotní vzdělávání

- vytváření flexibilního propojeného systému celoživotního vzdělávání

- definování rolí zúčastněných stran, vlád a všech, kteří se snaží zajišťovat vzdělávání 

pro všechny

- poskytování podnětů všem partnerům, aby zvyšovaly investice, snižovaly ceny a 

poskytovaly za tyto peníze hodnotné vzdělávací příležitosti

- zajištění znalostí a nezbytných lidských zdrojů a hmotných prostředků tak, aby se 

zkvalitnilo rozhodování a praxe "4

Jaká jsou hlavní témata diskutovaná v oblasti celoživotního vzdělávání:

4 Background Report,Chapter 1., OECD Meeting of the 

Education Committee, Paris 1995, s. 11.
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Vzdělávání a trénink slouží mnoha společenským a ekonomickým cílům. V průběhu 

času se však mění představy o tom, co je podstatné a důležité.

Cílem a předmětem vzdělávání v dnešní době je přispět k osobnímu vývoji a naplnění, 

k udržení sociální sounáležitosti, posílení demokratických tradic a dalších hodnot, 

příprava pracovních sil, vedoucí k vyšší produktivitě a ekonomickému růstu.

Všechny rozvinuté země zažívají stoupající poptávku po vzdělávacích příležitostech v 

oblasti osobního rozvoje a potenciálu. Individuální očekávání jsou ovlivněna možnostmi 

otevřenými "informační společností", při současném vzrůstu životní úrovně a rychle se 

měnících nárocích na pracovní schopnosti. Současná společnost rozvinutých zemí 

stárne, narůstá množství volného času a v souvislosti s těmito jevy se objevují rozmanité 

nároky na osobní uspokojení.

"Tyto požadavky jsou úzce spjaty se sociálními cíli pluralitní společnosti - tím je 

udržení sociální sounáležitosti. Vzdělání hrálo roli při vytváření demokracie, široký 

přístup k učení (dostupnost pro všechny) může sehrát roli při jejím upevnění. Tam, kde 

jsou některé skupiny omezeny v přístupu ke vzdělání, vzniká stratifikovaná společnost, 

která postrádá prvky sociální sounáležitosti."5

V moderních společnostech představuje práce stále častěji osobní hodnotu a schopnost 

být prospěšný společnosti. Dosažené vzdělání určuje do značné míry úspěšnost na trhu 

práce a velikost budoucího výdělku. Role vzdělání a tréninku pro individuální šanci 

dostat a udržet si práci je nesporná.

Zájmy jedince a společnosti v otázkách vzdělávání jsou často podobné, neboť zájmem 

obou je ekonomický růst. Vzdělaní a kompetentní lidé mohou plnit nároky, jež na ně 

klade svět práce, rozvoj technologií a informačních systémů. Mění se profil dovedností 

požadovaných zaměstnavateli, větší důraz se klade na schopnost komunikace, týmové

5 Background Report,Chapter 1., OECD Meeting of the Education Committee, Paris 

1995, s. 12.
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práce a samostatné řešení problémů. Končí systém celoživotního zaměstnání u jedné 

firmy. Tento vývoj vyžaduje neustálé doplňování a obnovování dovedností, z nichž se 

přitom některé postupně stávají nepotřebnými.

Toto jsou tedy hlavní témata, o nichž se diskutuje v souvislosti s celoživotním 

vzdělávání. Ty jsou úzce spjaty s ekonomickým a společenským kontextem.

Výše popsaná témata a vize vztahující se k cílům vzdělávání jsou z dnešního hlediska 

stále platná. Stejně jako jsem v roce 1996 psala o vizi vzdělávání jako prostředku k 

dosažení sociální soudržnosti a pluralitní společnosti, i dnes (2010) se ve strategických 

materiálech EU stále vize týkající se sociálních cílů, fungování společnosti a úlohy 

vzdělávání v tomto procesu zdůrazňuji.

V Memorandu o celoživotním učení z  roku 2000je  zmíněno 6 klíčových myšlenek, které 

se k celoživotnímu vzdělávání vztahují, a které zde pro zajímavost uvádím:

„Zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 určilo budoucí směr politiky a 

činností v Evropské unii. Jeho závěry potvrzují, že Evropa nepochybně pokročila do éry 

znalostí se všemi důsledky, které to bude mít pro kulturní, hospodářský a sociální život. 

Způsoby učení, života a práce se rychle mění. Znamená to nejen, že se jednotlivci musí 

přizpůsobovat změnám, ale také, že se musí změnit zavedené způsoby práce.... 

Celoživotní učení j iž  není pouhým aspektem vzdělávání; musí se stát vůdčím principem 

pro poskytování a účast na vzdělávání v jakémkoli jeho kontextu. V nadcházejícím 

desetiletí musí dojít k uskutečnění této vize. Všichni lidé, kteří žijí v Evropě, bez výjimky, 

by měli mít stejné příležitosti k tomu, aby se přizpůsobili požadavkům sociálních a 

ekonomických změn a aby se aktivně podíleli na utváření budoucnosti Evropy. “

Jednat ve prospěch celoživotního učení: šest klíčových myšlenek

1. myšlenka: Nové základní dovednosti pro všechny

2. myšlenka: Více investic do lidských zdrojů

3. myšlenka: Inovace ve vyučování a učení

4. myšlenka: Oceňoval učení
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5. myšlenka: Přehodnotit poradenství

6. myšlenka: Přiblížit učení domovu6

Memorandum o celoživotním učení je  jeden z významných dokumentů Evropské komise, 

v němž koncem října 2000 naznačila své záměry v uskutečňování koncepce celoživotního 

učení a jím ž zároveň vyzvala členské země Evropské unie, aby k němu do konce června

2001 uspořádaly co nejširší diskuse. Jak je  z Memoranda patrné, odráží tento dokument 

závažnou skutečnost, že orgány Evropské unie zařadily na nejvyšší příčky své celkové 

politiky právě rozvoj celoživotního učení.

Zde je  tedy zmíněná úloha celoživotního vzdělávání jako vůdčího principu probíhajících 

změn. Jedná se o vizi sociálně spravedlivé a ekonomicky prosperující společnosti, jejíž  

praxe je  však podrobena stálému ověřování tím, ja k  funguje v reálných podmínkách 

současné doby, jaké jsou možnosti realizace navrhovaných myšlenek a strategií, a ja k  se 

doplňují zájmy jedince se zájmy společnosti. Sladění potřeb trhu práce a potřeb jedinců 

a společnosti je  aktuálním tématem dnešní doby.

2. Společenské souvislosti

V současné době probíhají výrazné změny v mnoha oblastech života - svět se propojuje, 

populace stárne, dochází k mohutnému rozvoji informačních technologií a nárůstu 

informací, se kterými je  člověk konfrontován. Mění se podmínky práce a způsoby 

zaměstnávání, mění se také hodnoty ve vztahu k rodině, komunitě, životnímu prostředí, 

zábavě a životním stylům. Většina sociálních aktivit a ekonomické produkce vyžaduje 

více znalostí a dovedností. V souvislosti s těmito změnami se mění i vzdělávací systém. 

Rostou požadavky kladené na vzdělávání, mění se i způsoby jeho poskytování.

6 Memorandum o celoživotním učení,, Pracovní materiál Evropské komise, listopad 
2000
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Otázkou nyní je, zda tyto změny mohou sebou přinášet problémy, ohrožující 

sounáležitost společnosti a demokratickou tradici. Jestliže ano, jakou úlohu by mohlo 

mít vzdělávání, aby pomáhalo čelit těmto rizikům a podporovat demokratickou tradici?

Společenský kontext změn

1. demografický vývoj

2. globalizace a kulturní pluralismus

3. rozvoj informačních technologií

4. změněné pracovní podmínky

5. společenské změny

2.1 Dem ografický vývoj

Evropská společnost stárne. Do budoucna bude narůstat počet lidí, kteří jsou odkázáni 

na pomoc druhých. To pro společnost předpokládá velké výdaje. Důsledkem tohoto 

vývoje je  ale také snížení počtu obyvatel v produktivním věku, kteří budou schopni 

vytvářet prostředky na poskytování nezbytné pomoci. Tyto demografické změny 

vyvolávají potřebu větší produktivity ekonomicky aktivního obyvatelstva. To klade nové 

nároky na vzdělávací systém. V souvislosti s rozvojem technologií je potřeba, aby si 

každý udržel co nejdéle svou zaměstnatelnost dalším vzděláváním.

Zvyšuje se také počet aktivních starších lidí, kteří budou mít zájem vzdělávat se ve svém 

volném čase i mimo oblast práce, v oblasti osobního rozvoje. Výzkumy ukazují, že 

učení a další aktivity mohou pomoci snížit počet osob závislých na pomoci jiných lidí 

či institucí.
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2.2 Globalizace a kulturní pluralismus
Globalizace zdaleka není nový termín - o globalizaci ve smyslu pohybu věcí a služeb se 

začalo mluvit v 50. letech. V dnešní době je důležitou součástí globalizace především 

pohyb lidí a idejí - cestování a turistika vytvářejí zcela novou dimenzi v sociální a 

kulturní interakci.

Migrace obyvatelstva způsobila také velký nárůst počtu obyvatel, které je potřeba 

integrovat do společenského a ekonomického života. Společnost stále hledá cesty, jak 

najít ideální způsob pro soužití rozdílných kultur uvnitř společnosti - ochrana a 

zhodnocení této diversity je zásadním tématem. V tom hraje významnou roli vzdělávání, 

trénink a sebevzdělávání.

Globalizace poskytuje příležitosti pro ekonomický růst a sociální rozvoj, ale může být 

také zdrojem problémů. Jak dochází k míšení kultur, přestávají platit nebo jsou 

zpochybňovány tradiční normy a hodnoty společnosti. Role vzdělání spočívá tradičně v 

udržování stability ve společnosti, a to tím, že předává znalosti všeobecně považované 

za důležité pro život dospělého člověka. V současném světě charakterizovaném 

změnami hodnot, znalostí a kompetence je tradiční soubor znalostí zpochybňován. S 

těmito změnami se musí vyrovnávat jak komunity, tak rodiny i jednotlivci. Větší 

vzájemná závislost jednotlivých zemí vyvolává potřebu vzájemného porozumění a 

vytvoření multikulturální společnosti. Vzdělávání se stává prostorem pro dialog. 

Příkladem je zřizování multikulturálních komunitních středisek na úrovni místních 

komunit, kde se setkávají různé tradice a lidé se mohou učit o sobě a svých kulturách.

2.3 Rozvoj informačních technologií
Rozvoj informačních technologií přináší kvalitativní strukturální změny oproti 

minulosti. Tyto změny zasahují nejen do některých odvětví podnikání, ale do celých 

ekonomických a sociálních systémů. Ovlivňují mnoho oblastí života. Znalost nových 

technologií nabízí nové možnosti komunikace, pracovních příležitostí a osobního 

rozvoje. To ovšem klade nové nároky na vzdělávání. Zvládnutí práce s informacemi je 

nezbytné pro uplatnění na trhu práce. Rychlost, s jakou tyto změny probíhají, přesahuje 

možnosti některých lidí vyrovnat se s nimi.
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Vzděláváním v této oblasti musí v podstatě projít naprostá většina zaměstnaných 

dospělých.

2.4 Změněné pracovní podmínky
S rozvojem informačních technologií se změnila struktura organizace práce. Důraz je 

nyní kladen na kvality jako je týmová práce, iniciativa, kreativita, podnikavost, 

schopnost řešit problémy a otevřenost změnám. Na tyto vlastnosti však klasické 

vzdělávání není zaměřeno. Od člověka se vyžaduje, aby byl schopen tyto vlastnosti 

neustále rozvíjet. Proto se vzdělávání musí stát celoživotní záležitostí.

Klesá počet pracovních hodin ve prospěch volného času. Tím narůstá čas pro nepracovní 

aktivity, tj. pro rodinný život, vzdělávání a trénink, cestování a zábavu.

Další výraznou změnou je odklon od jednoho stálého celoživotního zaměstnání ve 

prospěch práce na krátkodobých projektech. Stále větší množství lidí je zaměstnáno na 

částečný pracovní úvazek. To se týká ve větší míře žen, což souvisí s jejich problémy při 

vracení se do práce po mateřské dovolené. Tento trend nepředstavuje jen pozitivní 

změnu, protože mnoho lidí ani nemá možnost získat práci na plný úvazek.

S tím, jak se mění pracovní podmínky, vzrůstá potřeba flexibility zaměstnanců i 

zaměstnavatelů. Flexibilita je závislá na možnostech, vůli a příležitosti stále se učit. To 

vyžaduje potřebu vyvíjet nové strategie učení. Rozvoj adaptability a kreativity je 

důležitý nejen pro schopnost přizpůsobit se ekonomickým požadavkům, ale i pro život 

ve společnosti. Pro mnoho lidí se zaměstnání stává zdrojem osobního rozvoje a 

uspokojení. Proto je třeba, aby vzdělávání bylo zaměřené i na tyto oblasti.

2.5 Společenské změny
Člověk současnosti se ocitá v záplavě informací. Čím dál více lidí má přístup k 

satelitům, počítačovým sítím a dalším komunikačním prostředkům, které poskytují 

mnoho často rozporných informací. Víc než kdy dříve lidé musí být schopni najít a 

vybrat ty informace, které potřebují, a být schopni je analyzovat a kriticky posuzovat. 

Pro některé lidi je tato situace velmi obtížná. Vedle čtení, psaní a počítání lidé nyní
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potřebují i další dovednosti, jako je právě práce s informační technikou. Vzdělávací 

instituce hrají důležitou roli v prevenci sociální a ekonomické izolace, která může být 

důsledkem nedostatku těchto základních schopností.

Od členů společnosti se očekává, že se budou aktivně podílet na chodu společnosti a 

budou nést spoluodpovědnost za budoucí vývoj a odpovědnost za svůj život. K tomu 

je ale zapotřebí dostatek informací - základní znalosti o životním prostředí, o společnosti 

a sociální dovednosti umožňující orientaci v pluralitní společnosti. Člověk se pohybuje v 

různorodém prostředí, charakterizovaném mnohostí nejen vedle sebe existujících kultur, 

ale i životních stylů, z nichž všechny jsou uznávány za stejně hodnotné. To vše klade 

značné nároky na každého jedince.

Vzdělávání je důležitá součást strategie pro zlepšení života jakkoliv znevýhodněné 

populace. Je například důležitým prostředkem emancipace žen ve všech částech světa. 

Mnoho projektů na podporu žen je  postaveno právě na vzdělávání, a to především v 

oblasti vzájemné komunikace a informační technologie. Zvládnutí informačních 

technologií ženám umožňuje dále využívat netradičních způsobů vzdělávání, jako je 

například distanční vzdělávání. "Vzdělávání je  základní oblastí v prosazování rovnosti 

žen. Poskytuje ženám nejen znalosti a uvědomění, zvyšuje také jejich sebevědomí. 

Vzdělávání je důležitou strategií, jak měnit předsudky o rolích mužů a žen ve 

společnosti."7

V souvislosti se změnami v postindustriální společnosti, s rozvojem informační 

techniky, globalizací a změněnými podmínkami práce se dokonce hovoří o nové skupině 

pracovníků, o tzv. symbolických analyticích.

"Tok moci a bohatství směřuje do té skupiny pracovníků, kteří nahromadili nejvíce 

intelektuálního kapitálu. Jejich výlučné postavení je dáno rostoucí světovou poptávkou 

po jejich službách, které jsou v zásadě poskytovány prostřednictvím symbolů (jakými 

jsou data, slova, audiovizuální reprezentace atd.). Nejsou vázáni na pevné pracovní

7 Equality and democracy: Utopia or challenge ? Materiály z konference Rady Evropy. Strassbourg 1995, 
s. 38.

20



místo, a proto - a také díky novým komunikačním možnostem - tuto poptávku mohou 

snadno uspokojovat. Jde o výzkumné pracovníky, investiční bankéře, část právníků, 

softwarové inženýry, daňové, finanční, energetické, manažerské a jiné poradce, vedoucí 

reklamních agentur, marketingové stratégy, režiséry, filmaře, produkční, nakladatele, 

novináře atd. Podle R.B.Reicha jde asi o jednu pětinu amerických pracovních míst. 

Skupina symbolických analytiků vytváří novou privilegovanou sociální vrstvu, která se 

vyznačuje nejen jasně odlišitelným vzděláním, bohatstvím, životní úrovní a životním 

stylem, nýbrž i systémem sociálních interakcí, vázaných na relativně uzavřené zóny 

vlastního světa. Exkluzivní vzdělání, založené na pěstování schopností abstrakce, 

systémového myšlení, experimentování a spolupráce, které nelze získat ve standardních 

podmínkách, jim poskytuje výhody, díky nimž se rozdíl mezi nimi a ostatními neustále 

zvětšuje."..."Důsledkem této situace je zrod nového sociálního konfliktu. Jeho osu tvoří 

podle R.B.Reicha v podstatě "teorie" relativního zbídačování: bohatí dále bohatnou a
o

chudí dále chudnou."

Výše popsané společenské souvislosti reflektují události konce 20. století. Počátkem 21. 

století je  možné konstatovat, že popisované změny probíhaly a nadále probíhají, a to 

mnohdy rychleji, než se očekávalo Dnes j iž  je  možné vidět i negativní důsledky 

globalizace, jakými jsou např. zvětšující se nerovnosti mezi bohatými a chudými lidmi i 

státy, oslabení role státu, ohrožení principu solidarity a zmenšující se střední vrstva, 

tedy systémové změny, které nejsou z hlediska jednotlivce ovlivnitelné (Evropský fond  

pro přizpůsobení se globalizaci např. podporuje pracovníky, kteří přišli o práci v 

důsledku globalizace).

8 Alan J., Recenzejako záminka, S - Obzor, s.101
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3. Transkulturální komparace

K úvaze o transkulturálních rozdílech v přístupech ke vzdělávání a sociální práci mne 

přivedla má zkušenost z kursu vzdělávání dospělých v Dánsku, kursu Lifelong Leaming 

a Second Chance to Leam. Proto jsem zařadila do své práce také určité srovnání našeho 

konceptu vzdělávání a konceptů zemí, jako je Dánsko a Velká Británie.

Koncept celoživotního vzdělávání je  chápán jako oblast vzdělávání dospělých (neboli 

jako profesní vzdělávání), a to také ovlivňuje postoj veřejnosti. I když se koncept 

celoživotního vzdělávání neomezuje jen na vzdělávání dospělých, vznikl na jeho 

základech. Jaký je tedy evropský kontext vzdělávání dospělých?

"Ideové kořeny vzdělávání dospělých v českých zemích jsou svázány s osvícenstvím. 

Je to jako jinde v Evropě rozšířená racionalistická víra ve vzdělávání jako faktor 

pokroku a přeměny světa. Charakteristické je hlavně přesvědčení, že vědění je moc a 

prostředek zlepšení sociálních poměrů, ale také ke zlepšení individuálních šancí na 

úspěch ve společnosti. Romantismus pak rozšířil toto základní přesvědčení o víru ve 

šťastnou budoucnost národa a vzestup jeho lidových vrstev.

Vzdělání mělo být i cestou k národní emancipaci."9

Tyto myšlenky vyrůstaly z národní tradice, ale současně byly odrazem tendencí našeho 

evropského okolí. V Anglii už koncem 18. století byly organizovány nedělní školy pro 

lid, s cílem pomoci mu prostřednictvím vzdělání zlepšit jeho sociální postavení. Od 

šedesátých let minulého století se začínají šířit universitní extenze jako forma vzdělávání 

širších vrstev zájemců mimo universitu. Jejich příklad se brzy rozšířil do celé Evropy. 

Dělnické vzdělávací spolky ve spolupráci s universitami pak založili v roce 1903 

sdružení WEA (Vzdělávací asociace dělníků), která je významnou vzdělávací organizací 

dodnes.

9 Vymazal J.: Vzdělávání dospělých v české tradici a v evropském kulturním kontextu, rukopis, s. 3.
22



Snaha o udržení nezávislosti na ekonomickém rozmachu britského impéria jsou u kořene 

vzdělávání dospělých ve Skandinávii. Systém vzdělávání dospělých v Dánsku má již 

velmi dlouhou tradici. Tradičně také tento systém zahrnuje i rozvoj osobnosti člověka. 

Počátky tohoto druhu vzdělávání sahají do období druhé poloviny 19. století. Vesnický 

farář N.F.S. Grundstvig v té době založil školu pro místní farmáře, kde se v zimě učili 

novým poznatkům ze zemědělství. Škola byla zaměřená také na rozvoj osobnosti, 

vyučovala se historie, literatura, poezie, tělesná výchova a důležitou součástí výuky byl i 

zpěv. Sám Grundtvig složil mnoho písní, které se v Dánsku dodnes zpívají.

Tento druh škol se postupně rozšířil po celé zemi a založil tradici tzv. "Folkeoplysning"

- neboli lidového, neformálního vzdělávání určeného pro všechny vrstvy společnosti, 

vzdělávání zaměřeného na obecně lidskou problematiku, na celkový rozvoj osobnosti a 

na občanskou odpovědnost. Důraz je kladen na aktivitu a vzájemnou spolupráci, 

pěstování kulturního porozumění a demokratické výchovy. Touto cestou se má 

dosáhnout lidské i národní emancipace. Vznikla tak mohutná organizace lidových škol 

pokračovacích na podkladě národním a náboženském. Jsou téměř v každé dánské obci, 

hojně též ve Švédsku a Finsku."10

N.F.S. Grundtvig byl inspirací pro vzdělávací systém tím, že chápal vzdělání jako 

prostředek nezávislosti a vyrovnání se změnami ve společnosti, včetně ekonomických 

změn. Chápal tak vzdělávání jako prostředek zplnomocnění a podpory rozvoje 

schopnosti lidí.

Systém vzdělávání dospělých v Dánsku je dnes velmi rozvinutý. Také v Dánsku byla v 

roce 1924 v rámci sociálně demokratického hnutí založena WEA (Vzdělávací asociace 

dělníků). Nabízela takové vzdělání, které mělo dělníkům umožnit účastnit se 

demokratického procesu. Základem bylo naučit se mluvit, psát, diskutovat a organizovat 

se.

V současné době funguje síť tzv. Volk heigh schools, lidových středních škol, většinou 

internátních. Tyto školy jsou dotovány vládou, mají však zcela nezávislý systém výuky. 

Jsou přístupné pro mládež i pro dospělé, a mají široký rozsah nabízených kursů, od 

kulturních, všeobecných kursů po odborné kursy. Existuje také síť škol pro dlouhodobě

10 Vymazal J.: Vzdělávání dospělých v české tradici a v evropském kulturním kontextu, rukopis, s. 3.
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nezaměstnané - tzv. Day High Schools. Tyto školy nabízejí nezaměstnaným odborné 

vzdělání, ale také nespecifické kursy zaměřené na osobní rozvoj. Cílem je tedy nejen 

poskytnout kvalifikaci, ale především vzbudit aktivitu, víru v sebe a vlastní budoucnost.

I u nás existuje tradice neformálního vzdělávání dospělých. Podobné jako v okolních 

evropských zemích byl impulsem pro vzdělanostní a kulturní vzestup národa osvícenský 

racionalismus a přesvědčení, že vědění osvobozuje. V poslední čtvrtině století nastává 

rozmach spolkového života a vzdělávání v té době má význam především pro národní 

emancipaci. Podle anglického vzoru přednášejí universitní učitelé pro širokou veřejnost. 

Probíhají přednášky nejen z věd humanitních, ale i z přírodních, z medicíny a techniky.

V téže době se začínají ve městech zakládat "svobodné lidové školy", určené pro 

úředníky, učitele, studenty, ale i pro dělníky. Studenti a učitelé organizují vzdělávací a 

kulturní činnost na venkově. Množí se i počet knihoven. "Představitelé nového státu 

vzešli z tohoto prostředí a sami se výrazně podíleli na osvětové práci. Věnovali jí proto 

pozornost hned po vzniku nového státu. Rozhodli se proto neponechat vše jen na 

iniciativě spolků a dobré vůli obcí, ale starat se o tyto věci i na základě zákona."11

Cílem nově budovaného vzdělávacího systému byla převýchova národa k demokracii. 

Pro nemajetné byl přístup bezplatný. Platilo se pouze za odborné praktické kurzy. 

Všeobecné a ostatní vzdělání a celý provoz těchto institucí subvencoval stát. Neméně 

významnou úlohu měla rozsáhlá síť organizací kulturních a sportovních. Začínalo se 

rozvíjet i odborné vzdělávání. Jsou organizovány školy pro nezaměstnané - ty musel 

navštěvovat každý, kdo pobíral podporu v nezaměstnanosti.

S příchodem 2. světové války byla tato tradice přerušena a s nástupem lidově 

demokratického režimu byl podle sovětského vzoru vybudován nový centrálně řízený 

systém. Jeho základem byla politickovýchovná práce s masami, kterou řídila 

komunistická strana. Vzdělávání dospělých mělo plnit v prvé řadě úkoly politické 

indoktrinace. Pro tento účel byl přebudován i celý institucionální systém. Vzdělávací a 

kulturní aktivity podléhaly pravomoci příslušné komise národních výborů. Postupně 

byla vytvořena síť osvětových klubových zařízení a kulturních domů. Zájmové 

vzdělávání bylo centrálně řízeno organizacemi sdruženými v Národní frontě a ztratilo 

svůj občanský rozměr. "Legislativní základnou této činnosti je zákon o osvětové činnosti

II Vymazal J.: Vzdělávání dospělých v české tradici a v evropském kulturním kontextu, rukopis, s. 7.
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z roku 1959 a zákon o jednotné soustavě knihoven, muzeí a galerií. Součástí tohoto
12systému vzdělávání byly i "prostředky masové informace a propagandy".

V šedesátých letech dochází v důsledku politického a ekonomického rozvoje k nárůstu 

důležitosti vzdělávání. Do této doby spadají také počátky podnikového vzdělávání. To se 

poměrně rychle dostává do centra pozornosti.

Vedle této oficiální kultury se začíná od sedmdesátých let formovat paralelně jiná, 

neoficiální. Vytváří se vzdělávací systém se zcela jinými cíli a jiným obsahem. 

Organizuje se systematické vzdělávání v humanitních vědách formou bytových 

seminářů, jejichž cílem bylo prohlubovat všeobecné vzdělávání a připravovat 

vychovatele pro mládež. V pozadí těchto aktivit byl ideál svobodné společnosti.

Celý oficiální vzdělávací systém se rozpadl v roce 1989 spolu se změnou politického 

systému. Tendencí bylo zrušit všechny stávající vzdělávací organizace coby nástroj 

útlaku a kontroly. Tradice osvěty první republiky nebyly obnoveny.

Ekonomická transformace sebou přinesla potřebu zvyšování kvalifikace a rekvalifikací 

pro měnící se ekonomické podmínky, pro nová povolání, pro potřeby vzdělávání 

nezaměstnaných i pro personální řízení, administrativu, práci s počítači a ve všech 

oblastech se ukázala naléhavá potřeba jazykového vzdělávání. O zásadním významu 

vzdělávání dospělých v době sociálních a kulturních změn a o množství vzdělávacích 

institucí ve vyspělých zemích se většinou nic nevědělo a často neví dosud.

Vznikaly nové možnosti ve sféře sociální. Vzdělávání je důležitou součástí práce s 

etnickými skupinami, se starými lidmi, se zdravotně postiženými, i s dalšími 

ekonomicky či sociálně znevýhodněnými skupinami. Potřeby vzdělávání se ukazují i v 

oblasti socio - kulturní a v oblasti občanského vzdělávání dospělých.

V současných tržních podmínkách se rozvíjí ty oblasti vzdělávání, které jsou předmětem 

zisku a za které jsou zájemci ochotni platit. Jde o oblasti, kde jednotlivci výrazně 

pociťují jejich potřebu. Ty přitom často ani nejsou dostupné všem. Existují ovšem 

oblasti, kde potřebu vzdělávat se jednotlivci ani skupiny nepociťují, a nemají ani 

motivaci. To jsou zejména oblasti, kde je vzdělání spíše veřejným zájmem. Tam je třeba 

pomoci veřejných organizací a obcí, a tam zůstávají významné úkoly také státu. Mezi

12 Vymazal J.: Vzdělávání dospělých v české tradici a v evropském kulturním kontextu, rukopis, s. 10.
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nimi je to především výchova obyvatel k aktivnímu občanství, ale i podpora kulturně a 

sociálně prospěšné vzdělávací činnosti. V evropských zemích je účast státu v oblasti 

vzdělávání dospělých významná, především při vytváření legislativní základny.

"Legislativními normami je upraveno např. právo na vzdělávání, právo na dovolenou ke 

studijním účelům, povinnost vytvářet a nabízet vzdělávací příležitosti, povinnost 

zabezpečovat a financovat další vzdělávání."13 Jde především o vzdělávání některých 

skupin, jako jsou mladiství, nezaměstnaní a osoby ohrožené nezaměstnaností a další 

specifické skupiny.

U nás zatím neexistuje promyšlená a akceptovaná státní politika pro zdělávání 

dospělých. Otázka, nakolik toto vzdělávání má či může vytvářet systém a nakolik se na 

jeho utváření má podílet stát, zůstává stále otevřená. Uvážíme-li ji v kontextu obecně 

přijímané koncepce celoživotního vzdělávání, pak by význam státní politiky sporný být 

neměl. Hlavní problémy, s kterými se potýká vzdělávání dospělých je tedy "patrná 

absence zřetelných ustanovení o právech dospělých na vzdělávání a profesní přípravu."14

Dále chybí organizace, která by prosazovala potřeby celoživotního vzdělávání. Politika 

zatím nereflektuje evropské trendy, ale jestliže se chceme stát členy Evropské unie, je 

třeba se touto otázkou zabývat.

Součástí strategie Rady Evropy je poskytovat pomoc i mimo rámec zemí Evropské Unie. 

Tato pomoc přestává být zaměřena na přímé finanční investice, ale je poskytována 

pouze počáteční podpora při tvorbě vzdělávacích příležitostí. Očekává se, že takto 

vytvořené projekty budou dále pokračovat z domácích zdrojů.

V kontextu eurotrendů je žádoucí zlepšovat úroveň vzdělávání pro znevýhodněné 

skupiny jako prostředek proti jejich marginalizaci. Podle zkušeností a v přímé 

spolupráci s britským ministerstvem školství a zaměstnanosti a s pracovníky Stevenson 

College Edinburgh byl tak zpracován pilotní česko - britský pilotní projekt Most, který 

byl zatím vyzkoušen v okrese Most. Projekt je určen pro nezaměstnanou mládež ve věku 

od 15 do 18 let se základním nebo nedokončeným středním vzděláním. Projekt tak řeší

13 Pavlík O. Srovnávací informace o dalších vzdělávání v některých evropských zemích, Praha 1994, s. 22.
14 Palán Z. Legislativa ve vzdělávání dospělých. Časopis pro vzdělávání IVD, 1994, č. 7, st. 10.
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situaci velmi problémových skupin mládeže, která patří mezi znevýhodněné skupiny, u 

nichž se spojuje sociální "handicap" s nízkou nebo žádnou kvalifikací, a v některých 

případech s "handicapem" zdravotním. Přístup tohoto projektu k problémové mládeži se 

zcela odlišuje od podmínek, na které byli tito mladí lidé zvyklí ve škole. Pomáhá 

zavádět nové nástroje politiky zaměstnanosti, navzdory nedostatečné legislativě v této 

zemi. Obsahuje kromě u nás běžného odborného vzdělávání výrazný sociální prvek 

zplnomocňování.

Situace v oblasti celoživotního vzdělávání, ja k  j i  popisuji výše, byla charakteristická pro 

období před vstupem do EU. Jak se dále zmiňuji ve druhé části této práce, věnované 

popisu současné situace a implementaci strategie celoživotního učení v CR, dochází od 

vstupu do EU k cílenějším zásahům do systému vzdělávání i u nás. Jejich cílem je  

sladění našeho systému vzdělávání se systémy ostatních členských zemí a prosazení 

strategických cílů a priorit v zemích Evropské unie. V praxi jde  především o stanovení 

zodpovědnosti za plnění těchto cílů, koordinaci potřebných aktivit a zajištění 

financování.

4. Vzdělání - osobní a společenská investice

Celoživotní vzdělávání představuje široký koncept a patrně každý může souhlasit s jeho 

užitečností. Může se však stát zcela nerealistickým ve svých nárocích na zdroje. I když 

jsou zisky v dlouhodobé perspektivě nesporné, jsou finanční požadavky na zavedení 

takového systému vzdělávání značné.

Jestliže je vzdělání chápáno jako investice, lze očekávat, že do vzdělávání bude 

investovat ten, komu přináší prospěch, až už je  to jedinec, podnik, organizace či stát, 

společnost. Vzdělání jednotlivců však přináší společnosti užitek, který není možno 

jednoduše vyčíslit.
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"Vzdělávání je považováno za prostředek, který umožňuje rozvoj, sociální sounáležitost 

a je také základem hodnot sdílených společností, které jsou nezbytné pro pluralitní 

demokracii."15

Tento fakt je dnes již společností běžně uznávaný, a každá společnost investuje do 

vzdělávání značné prostředky. Z hlediska konceptu celoživotního vzdělávání je tato 

investice nedostatečná. I když tyto investice do vzdělávání zahrnují většinu obyvatelstva 

evropských zemí, stále zůstávají skupiny lidí, jejichž potřeby nebyl vzdělávací systém 

schopen uspokojit. " I když se systém celoživotního vzdělávání stal realitou pro určitou 

skupinu lidí, stále není tento systém přístupný vně klasického školního vyučování tak, 

aby se stal přístupným opravdu pro všechny. To znamená, že současný systém je stále 

charakterizován tím, že poskytuje vzdělání všem dětem školního věku, mládeži, a v 

rostoucí míře i dospělým. Nezávisle na technologických a společenských změnách a 

rozvoji trhu práce zůstává tento systém systémem vzdělání jednou provždy." 16

Realizaci celoživotního vzdělávání pro všechny provází mnoho problémů. Především, 

jak už jsem se zmínila, je  to otázka zdrojů. Uvažuje - li vláda o investicích do 

celoživotního vzdělávání, pak potřebuje informace o jejich návratnosti. Ty jsou však 

měřitelné jen v dlouhodobé perspektivě.

Další otázkou je, kdo má ze vzdělávání užitek. Tato otázka je jednoduchá v případě 

doškolování a odborných tréninků. Prospěch z něj mají jednotlivci a podniky (vyšší 

mzdy, rozvoj podniku apod.). Složitější je tato otázka v případě nespecifického 

vzdělávání, které je stejně důležité.

V oblasti neformálního vzdělávání, které je důležitou součástí celoživotního vzdělávání, 

je určení prospěšnosti ještě problematičtější. Obsahem tohoto vzdělávání může být 

cokoliv a definovat jeho hodnotu je obtížné. Nelze ji měřit ani produktivitou práce, ani 

výší mzdy. "Nemáme žádný důkaz o návratnosti investic do celoživotního vzdělávání, 

které není zaměřené na zvyšování produktivity a mezd. To se přitom týká právě oblasti,

15 Background Report, Part I. Realising Lifelong Learning for all: Overview of policy issues, 
analysis and strategic directions. OECD Meeting of the Education Committee, Paris 1995.kapitola
8,s. 5
16 Background Report, Part I. Realising Lifelong Learning for all: Overview of policy issues, 
analysis and strategic directions. OECD Meeting of the Education Committee, Paris 1995.tamtéž 
s. 5
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která je přitom zásadní součástí konceptu celoživotního vzdělávání, tj. vzdělávání 

zaměřeného na rozvoj občanského vědomí. Zajišťuje informovanost občanů a jejich 

aktivní účast ve společenském a kulturním životě, a to i po odchodu do důchodu." 17

Dalším problémem je otázka partnerství. Celoživotní vzdělávání není jen otázkou 

školství, ale zasahuje do oblasti práce, podnikání, chodu organizací, ale i komunit a 

domácností. Současné instituce nejsou uzpůsobeny pro potřeby celoživotního 

vzdělávání.

"Zajištění dostupnosti celoživotního vzdělávání pro všechny závisí na třech podmínkách

- předpověditelnosti užitku, cenové dostupnosti a zavedení takových opatření, které
• '  * 1 8  přimějí místní orgány, jednotlivce a sociální partnery k investicím do této oblasti."

Překážky bránící vytvoření systému celoživotního vzdělávání nejsou však jen 

ekonomického rázu. Problematický může být postoj společnosti ke vzdělávání obecně, a 

dále celá řada představ a postojů vůči změnám v souvislosti s konceptem celoživotního 

vzdělávání. Tyto postoje samozřejmě souvisí s kulturou, hodnotami, národní tradicí, 

ekonomickou situací, politickou situací apod. Překážkou může být například určitý 

konzervatizmus či obavy podstatně měnit metody učení či zažitý systém vzdělávání, 

často spojený s neznalostí toho, co a jak může toto "nové" přinést. Obavy z těchto změn 

mohou mít i další důvody, jako je třeba obava ze ztráty profesionální kompetence, ať 

už se to týká učitelů či státních úředníků. Pro ty, kteří mohou ovlivňovat či věci měnit, 

často není jednoduché proměnit teoretické principy v konkrétní akce.

Další námitky proti konceptu celoživotního vzdělávání mohou pramenit z obav o kvalitu 

vzdělávání. Existuje např. názor, že demokratizace vzdělávání snižuje jeho kvalitu. 

Demokratizace vzdělávání tak, jak je chápána v kontextu celoživotního vzdělávání, 

souvisí se změnami v přístupech a metodologii. Vzdělávání by mělo vést k tomu, že se 

lidé možná naučí méně, zato však hlouběji a že se naučí důležitější věci. Není zaměřená 

na obsažení sumy informací, ale na schopnostech informace nacházet a používat,

17 Background Report, Part I. Realising Lifelong Learning for all: Overview of policy issues, 
analysis and strategic directions. OECD Meeting of the Education Committee, Paris 1995.tamtéž 
s. 13
18 Background Report, Part I. Realising Lifelong Learning for all: Overview of policy issues, 
analysis and strategic directions. OECD Meeting of the Education Committee, Paris 1995.tamtéž 
s. 11
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orientovat se v problémech apod. I přes tyto argumenty mohou mít lidé obavy z 

diskontinuity vzdělávání. Příkladem může být např. názor některých rodičů dětí v 

základních školách, kde zkoušejí alternativní přístupy, kteří mívají často obavy o 

srovnatelnost vědomostí jejich dětí pro přijímací řízení na další stupeň školy či při 

přechodu do jiné školy. Další námitkou může být, že vzdělání má poskytovat k tomu 

určená síť škol a odborných zařízení, a že vzdělávání nemá nic společného s životem 

komunity.

Výše diskutované souvislosti vzdělání jako investice jsou dnes, počátkem 21. století, ještě  

patrnější. Vzdělávání je  na jedné straně veřejným společenským zájmem. Dostupnost 

vzdělávání pro všechny zůstává prioritou. Mnoho prostředků je  vkládáno do zajištění 

dostupnosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce, konkrétně prostřednictvím 

Evropského sociálního fondu. Důraz je  však stále více kladen na efektivitu investic do 

vzdělávání. Vzdělávání v této podobě slouží především rozvoji ekonomiky a konkurence

schopnosti. Tomu také odpovídají programy zaměřené na dosažení těchto cílů, v našich 

podmínkách jde  o strukturální programy Adaptabilita a Konkurenceschopnost. Důraz je  

kladen na uplatnitelnost na trhu práce. Měřitelnost výsledků je  jedním z kritérií 

úspěšnosti.

Současně je  vzdělání chápáno jako osobní investice jednotlivců. V tomto pojetí je  kladen 

důraz na individuální odpovědnost každého jednotlivce, včetně finanční spoluúčasti na 

procesu vzdělávání.
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5. Evropské a národní iniciativy

5.1 21. století jako století učení a vědomostí
"V době, kdy průmyslová éra nahradila éru zemědělskou, staly se základem prosperity a 

dynamiky rozvoje zdroje energie (uhlí, ropa), namísto dosavadní půdy a statků. 

Společnost 21. století založená na vědomostech objeví, že zdrojem bohatství, blaha a 

vyšší šance na úspěch je učení."19

Další vývoj naší společnosti, podle všech je závislý na vytvoření tzv. učící se 

společnosti. Je to trend současné evropské společnosti, snaha vytvářet, prosazovat a 

podporovat nové příležitosti pro rozvoj člověka, vytvářet takové prostředí, které by 

každému umožnilo v průběhu života rozvíjet a uplatňovat jeho vlastní schopnosti a 

možnosti.

Učící se společnost však nevznikne sama od sebe. Na tento trend reaguje evropská 

společnost organizací řady iniciativ. Tak, jak je to typické pro mnohé jiné činnosti, i v 

tomto případě překračují tyto iniciativy rámec jednotlivých zemí. Vznikající struktury 

koordinují svou činnost nejen v zemích Evropské unie, ale i v dalších rozvinutých 

zemích.

V roce 1991 byla založena ELLI - European Lifelong Learning initiative. Činnost 

ELLI je zaměřena výlučně na celoživotní vzdělávání a to v oblastech šíření informací o 

celoživotním vzdělávání, na koordinaci projektů a studií a na rozvoj nástrojů, 

metodologií a technologií v evropských organizacích všech států.

Členy ELLI jsou university, školy, společnosti, jednotlivci a podniky. ELLI má dnes již 

rozsáhlou síť stovek organizací, s kterými je v kontaktu. Své kontakty rozšiřuje i do 

dalších zemí, jako je Polsko, Česká republika, Řecko, Finsko apod., navazuje kontakt s 

vládami těchto zemí a snaží se ovlivňovat jejich politiku tak, aby vycházela vstříc 

potřebám vzdělávání.

19 An Action Agenda for Lifelong Learning for the 21st century, s. 11
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ELLI vydává pravidelně svůj časopis Comment - časopis pro celoživotní vzdělávání v 

Evropě.

CALL - The Canadian Alliance for Lifelong Learning je nevládní organizace, která 

vytváří národní strategii a plán celoživotního vzdělávání v Kanadě. CALL je obdobou 

ELLI a je s ní spojená prostřednictvím WILL - World Initiative on Lifelong 

Learning, která sídlí v Bruselu.

Jednou z mnoha činností těchto iniciativ je také organizace konferencí o celoživotním 

vzdělávání. Na přelomu listopadu a prosince roku 1994 se konala v Římě konference na 

téma "Creating and Sustaining Learning Organizations: Integrating the Development of 

Human Potential".

Konference byla iniciována a organizována Evropskou Iniciativou /ELLI/ v Bruselu a 

zúčastnilo se jí 470 lidí z 50 zemí. Cílem konference bylo zformulovat společnou 

strategii celoživotního vzdělávání pro 21. století a rozšířit tyto ideje na příslušné 

zákonodárství po celém světě.

V průběhu konference byla vytvořena tzv. Akční agenda pro celoživotní vzdělávání, 

která předkládá podpůrnou strategii a řadu doporučení pro jednotlivce, školy, podniky, 

organizace a komunity, jak využívat nabízených vzdělávacích příležitostí a podporovat a 

podněcovat atmosféru „učící se společnosti".

Základní předpoklad k uskutečnění myšlenky "učící se společnosti" podle účastníků 

konference spočívá ve vytváření "učících se organizací". Učící se organizace je 

definována jako "podnik, společnost, universita, škola, město, národ nebo jakákoliv 

skupina lidí, velká nebo malá, která má potřebu a snahu zlepšit svůj výkon pomocí 

učení"20 Učící se organizace by měla investovat do budoucího vzdělávání a vytvářet 

příležitosti, které každému umožní rozvoj vlastního potenciálu nejen jako zaměstnance, 

ale i jako občana a lidské bytosti. Učící se organizace se sama učí, aby zůstala otevřená 

dalšímu rozvoji.

20 An Action Agenda for Lifelong Learning, s. 7
32



...“Přežití organizací a společností v dnešním světě stále důmyslnějších technologií

závisí na úrovni a rozvoji dovedností a postojů spojených s celoživotním učením. Čím

pružnější podnik, citlivější sdružení, lepší škola, prozíravější universita a osvícenější
• 21vláda, tím dále jdou ve svém úsilí o vytváření příležitostí pro celoživotní učení."

Nová éra klade vyšší nároky na výrobu, podnikání a služby. Je třeba rozpoznat 

souvislosti mezi učením se, jeho využitím a mezi ziskem, a v tom smyslu jednat.

Tomuto tlaku čelí nejen průmysl, ale i neziskové organizace včetně vzdělávacích a 

sociálních institucí. Základní, střední i vysoké školy se musí rovněž proměnit v učící se 

organizace, pokud se mají rozvíjet.

Vyšší nároky klade nová éra i na jedince. Ten by měl být schopen pomocí celoživotního 

vzdělávání získávat a udržet si svou "zaměstnatelnost". V zemích rozvinutého světa bylo 

pro příslušníky minulé generace snadné získat kvalifikovanou práci po ukončení školy v 

1 5 - 1 6  letech. Dnes zaměstnavatelé požadují takovou kvalifikaci, která odpovídá délce 

studia do 18 nebo 19 let. V příštím století bude většina lidí potřebovat širokou škálu 

technických a personálních dovedností, spolu s odhodláním pokračovat ve vzdělávání po 

celý život.

CALL a WILL organizují také Druhou globální konferenci o celoživotním 

vzdělávání, která se uskuteční v září tohoto roku v Kanadě. Očekává se účast asi 1200 

delegátů z celého světa. Tato konference bude zaměřena na praktická otázky spojené s 

vytvářením prostředí orientovaného na ty, kteří se učí, na metodologie a technické a 

sociální strategie.

Tématem konference bude vedle otázek základního, středního a vysokého školství také 

komunitní vzdělávání, především otázky vzdělávání žen a ekonomického rozvoje, 

kulturních rozdílů ve vzdělávání a možnosti jejich využití, otázky úlohy vzdělávání pro 

ochranu životního prostředí a vytváření sociální a globální harmonie.

21 Hartl P.: Ročenka vzdělávání dospělých, s. 11
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5.2 Rok 1996 - Rok celoživotního vzdělávání
Evropský Parlament prohlásil rok 1996 rokem celoživotního vzdělávání. Jeho cílem je 

"rozšířit v členských zemích ideu celoživotního vzdělávání a prostřednictvím iniciativ na 

národních, regionálních a lokálních úrovních reflektovat úlohu vzdělávání pro vstup do 

21. století.

Ve světě charakterizovaném hlubokými změnami, včetně nových příležitostí 

představovaných informační společností, si Evropský rok celoživotního vzdělávání 

klade za cíl podporovat prostřednictvím konceptu celoživotního vzdělávání osobní 

rozvoj a iniciativu jednotlivců, jejich integraci do světa práce a společnosti, jejich účast 

na demokratickém rozhodování a jejich schopnost přizpůsobovat se ekonomickým, 

technologickým a sociálním změnám".22

Evropský parlament rozhodl o částce 8 milionů ECU na akce a programy, které vytvářejí 

příležitosti pro celoživotní vzdělávání.

Na přípravě akcí k Roku celoživotního vzdělávání se podílejí spolu se Sociální Komisí 

Evropského Parlamentu a regionálními komisemi další mezinárodní organizace, jako je 

Rada Evropy, OECD a UNESCO.

Na schůzce OECD v roce 1996 bude hlavním bodem jednání ministrů školství a financí 

téma celoživotní vzdělávání.

UNESCO zveřejnilo svůj střednědobý plán rozvoje na léta 1995 - 1998 jako období 

celoživotního vzdělávání a míru. Organizuje také Světovou konferenci o vzdělávání 

dospělých na rok 1997.

Z výše uvedeného textu je  patrné, že vize celoživotního vzdělávání je  naplňována 

prostřednictvím konkrétních aktivit, v tomto případě koordinovaných akcí na 

mezinárodní, národní i místní úrovni. Tyto aktivity směřují k  šíření informací, vytváření 

příležitostí pro celoživotní vzdělávání a vytvářejí určitý společenský tlak na změnu 

hodnot a priorit jednotlivých vlád. Od roku 1996 se uskutečnila celá řada aktivit, 

vznikaly a průběžně byly realizovány nové iniciativy, struktury a sítě. Výše popsaná

22 ELLI Brief. Newsletter. Brussels 1995, č. 9, s.l.
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ELLI byla první z těchto iniciativ, Program celoživotního učení, kterému věnuji 

samostatnou kapitolu ve druhé části této práce, je  zatím poslední.

6. Projekty zaměřené na nezaměstnané a jinak znevýhodněné skupiny

V zemích EU se nezaměstnanost v průměru pohybuje mezi 10 - 15%. U nejmladší
23generace je to až 20%. Rozbory nezaměstnanosti ukázaly, že vedle jiných faktorů je to 

i úroveň vzdělanosti, která hraje roli při schopnosti uplatnit se na trhu práce. Jak vyplývá 

z předchozích kapitol, není celoživotní vzdělávání zaměřeno pouze na problémy 

nezaměstnanosti, ale v důsledku v mnoha směrech k jejímu snižování přispívá.

"Motivace ke vzdělávání jsou různé - od snahy kompenzovat nedostatky ve vzdělání, 

zlepšit své zařazení v sociálním prostředí, adaptovat se na nové sociální podmínky, 

zlepšit svůj kontakt s lidmi a kulturní rozvoj a najít smysl života. Dnes jsou však 

rozsahem největší požadavky na profesní vzdělávání". 24

Tradiční cestou k získání zaměstnání je  osvědčení o kvalifikaci či vzdělání. Čím má 

člověk vyšší dosažené vzdělání, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se uplatní a udrží na 

trhu práce. Vyplývá to i ze zjištění, že mezi dlouhodobě nezaměstnanými je nejvíce 

lidí bez kvalifikace, s nejnižším dosaženým vzděláním. Tato tendence se bude do 

budoucna, vzhledem k technologickému rozvoji a novým požadavkům kladeným na 

pracovní schopnosti a dovednosti, stále zvyšovat. "Vzdělání zvyšuje individuální pozici 

na trhu práce. Ti s nejnižším vzděláním mají největší šanci na získání takových 

pracovních míst, kde dochází nejčastěji k nečekaným změnám, jsou nejméně placená a 

tito lidé jsou také nejčastěji ohroženi nezaměstnaností. Míra nezaměstnanosti je obecně 

vyšší u lidí se základním a středním vzděláním než u lidí s vysokoškolským vzděláním. 

Dosažené vzdělání tak stále ovlivňuje pravděpodobnost zaměstnání. Výsledkem je

23 Andrle A.: Sociální politika pro sjednocenou Evropu. Sociální politika 1995, č. 9, s.24.
24 Vymazal J.: Vzdělávání dospělých v české tradici a v evropském kulturním kontextu, rukopis., rukopis,
s.8.
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všeobecná tendence prodlužovat dobu vzdělávání včetně sociálního tlaku na větší 

dostupnost středoškolského vzdělání.25

Toto je však z hlediska celoživotního vzdělávání nedostatečné. Je zapotřebí vybavit 

jednotlivce schopností pohybovat se v průběhu života mezi oběma alternativami, to 

znamená být schopen učit se při práci a naopak.

Vzrůstající nezaměstnanost zaměřuje pozornost především na vztah mezi vzděláváním a 

prací. Vlády podporují vznik programů, které poskytují těm, kteří již ukončili školní 

docházku, různé druhy doškolování a rekvalifikací.

Stále více zaměstnaných lidí tak pokračuje ve vzdělávání v průběhu zaměstnání - v 

některých zemích EU mají lidé ze zákona nárok na volno na studium. Udržet si svou 

"zaměstnatelnost" předpokládá odhodlání pokračovat v dalším vzdělávání. Přístup ke 

vzdělávání v rámci zaměstnání se však liší podle dosaženého vzdělání.

"Pravděpodobnost dalšího vzdělávání v zaměstnání roste podle stupně dosaženého 

vzdělání. Muži se vzdělávají častěji než ženy, zaměstnanci na plný úvazek častěji než 

zaměstnanci na částečný pracovní úvazek. Zaměstnanci na vyšší pracovní pozici se 

účastní dalšího vzdělávání častěji než zaměstnanci na nižší pozici." 26

V důsledku potřeby dalšího vzdělávání tráví lidé čím dál více času mimo zaměstnání, 

což umožňuje dočasnou pracovní příležitost pro nezaměstnané. I když je  krátkodobá, 

poskytuje jistou formu podpory dlouhodobě nezaměstnaných.

Mnoho let byli lidé odkázáni na schéma krátkodobé přípravy k zaměstnání, často 

nezávisle na možnostech najít zaměstnání, a nezávisle na potenciálu klientů. Nyní je 

vhodná doba k tomu dokázat, že vzdělávání může být prostředkem sebenaplnění 

nezávisle na tom, zda vede k zaměstnání či nikoliv. To se stává hlavním posláním 

programů tzv. "druhé šance". Tyto programy je třeba chápat jako nabídnutou cestu k 

plnohodnotnému životu, pomocí příležitostí vzdělávat se, pomocí aktivního a 

kritického občanského života, pomocí většího zapojení se do života komunity a také 

pomocí rozšířených příležitostí zaměstnávání, nebo kombinací všech těchto 

faktorů.

25 Background Report,Chapter 1., OECD Meeting o f the Education Committee, Paris 1995, s. 30.
26 Background Report,Chapter 1., OECD Meeting o f the Education Committee, Paris 1995, s.29
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Sám vzdělávací sektor také vytváří mnoho nových pracovních příležitostí pro vyučující.

V tzv. učící se společnosti roste potřeba kvalifikovaných vzdělavatelů. Při vytváření 

systému celoživotního vzdělávání je třeba vedle vzdělavatelů zajistit i ostatní personál, 

včetně manažerů a "fundraisers" seznámených s novými koncepty vzdělávání. Pro 

systém celoživotního vzdělávání je typické jeho rozšiřování za hranice mateřských států 

ať už v rámci EU či např. do zemí střední a východní Evropy. I pro tyto účely je 

zapotřebí bezpočtu vzdělavatelů, schopných vést kursy a supervize a udržovat kontakty s 

novými projekty.
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7. Komunitní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání klade velký důraz na neformální vzdělávání. Komunita je 

místem, které poskytuje možnosti vzdělávání, a to právě takového, které se vztahuje k 

aktuální situaci a k řešení životních problémům jedince a komunity.

Cílem komunitního vzdělávání je  "sloužit komunitnímu vývoji", přičemž "jde o sociální 

spíše než akademickou koncepci vzdělávání, které je zamýšleno pro všechny lidi, pro
27jejich sociální život v zaměstnání, volném čase a občanství."

Vzdělávání je prostředkem emancipace znevýhodněných skupin a jejich zplnomocnění, 

dává do rukou prostředky, jimiž se mohou podílet na chodu společnosti apod. Má tedy 

pomáhat změnit jejich nevýhodné postavení ve společnosti. Sama komunitní práce si 

klade za cíl "měnit rovnováhu moci tím, že pomáhá bezmocným objevit a uplatnit jejich

schopnosti. Aktivně je vtahuje do řešení věcí, které ovlivňují jejich životy a konfrontuje
28postoje a chování jedince a institucí, které někoho diskriminují".

Celoživotní vzdělávání má vedle požadavků kladených ekonomickými, pracovními a 

technologickými změnami přispívat k udržení sociální sounáležitosti. Nezbytným 

předpokladem k tomu je dostupnost vzdělání pro všechny, včetně znevýhodněných 

skupin. Komunita je také místem, kde je možné vytvářet pozitivní obraz učení. V 

evropských zemích (ale i např. v Japonsku) vznikají tzv. učící se města či oblasti. V 

oblasti neformálního vzdělávání jsou organizovány kursy, které přímo vycházejí z určité 

objednávky lidí v komunitě. Je zapotřebí nalézat nové efektivní metody, jak učinit 

vzdělávání přístupné pro všechny, jak využívat existujících zdrojů a podporovat rozvoj 

vlastních možností každého jednotlivce. Kursů, které jsou neformální, komunitně 

založené, a současně poskytují vzdělání, bude přitom zapotřebí stále více. Tradiční kursy 

jsou omezené ve svém důrazu na odbornost. Zkušenost těch, kteří pracují se 

znevýhodněnými skupinami ukazuje, že je  třeba apelovat na kompetentní orgány, aby 

pochopily, že kursy zaměřené pouze na schopnosti projít úspěšně vstupním pohovorem a

27 Hartl P.: Komunitní práce. Skripta. Katedra sociální práce, Praha 1993, s. 87.
28 Hartl P.: Komunitní práce. Skripta. Katedra sociální práce, Praha 1993. s. 11
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zvládnutí základů mezilidských vztahů (styl ala Camegie) nezabrání ztrátám lidského 

potenciálu, způsobeným nedostatkem vzdělání.

Důvody, proč se dospělí neúčastní dalšího vzdělávání, jsou již jasné. Většina vzdělávání 

probíhá v institucích, to jest na místech, která jsou spojena s autoritou, prohrou, 

ponížením a podobně. Vzdělávání je v představách dospělých spjato se školní 

docházkou, a vyvolává nepříznivý dojem. Je nezbytné seznamovat veřejnost s 

možnostmi, které vzdělávání dospělých přináší, včetně nových metod, nových osnov a 

nových přístupů, které se výrazně liší od školního vyučování.

Program "Second Chance to Leam", který v dalších odstavcích popisuji, je  pouze jedním 

z mnoha programů, které se s velkým nasazením angažují v této oblasti. Metody, které 

tento program používá, mají sloužit těm, kteří rezignovali, kteří se pokládají za 

nezaměstnatelné, neinteligentní, a kteří se domnívají, že nemohou nic měnit. Pokud se 

má rozšířit účast lidí v systému vzdělávání, je podstatné zaměřit se právě na tyto skupiny 

a využívat možností, které nové metody poskytují.

7.1 Komunitní projekt "Second Chance to Learn" - Skotsko
Second Chance to Learn je jedním z komunitních projektů pro nezaměstnané. Jeho 

cílem je poskytnout nezaměstnaným vzdělávací příležitosti uvnitř komunity, ve které 

žijí. Vychází vstříc potřebám lidí a pokouší se oslovit co největší počet lidí, především 

těch, kteří by s nejmenší pravděpodobností nabízené vzdělávací příležitosti využili.

Second Chance to Leam vznikl v roce 1985, inspirován vzdělávacím programem, který 

od roku 1976 fungoval v Liverpoolu, a jehož cílem bylo poskytovat vzdělávání 

dělníkům. Sdílí s ním jeho základní východisko - "žijeme ve společnosti, kde existují
29 v . •nerovnosti, a vzdělání hraje klíčovou roli při jejich narovnávání." Žijeme ve 

společnosti, kde ekonomické, kulturní a vzdělávací příležitosti nejsou pro každého 

stejné, a intervence v této oblasti je jednou z cest, jak tento problém oslovit. Pro výuku v

29 2nd Chance to Leam. Workshop Budapest 1995, s.5.
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tomto kursu je důležité, aby poskytlo odlišnou zkušenost, aby měl jeho účastník z učení 

radost i užitek, aby se učil pro život a byl schopen získané poznatky použít.

Second Chance to Leam je určen těm, kteří získali ve formálním systému vzdělávání 

nejméně. Chce zaujmout i ty, kteří jsou přesvědčeni, že už jim vzdělávání nemá co 

nabídnout, neboje v jejich skupině vrstevníků nepřijatelné se dále vzdělávat, a ty, kteří 

nemají chuť vstoupit do běžných škol a kursů pro vzdělávání dospělých.

Kritériem pro vstup do kursu Second Chance to Leam je

- chybějící či nízká kvalifikace

- předchozí nekvalifikovaná práce

- nezaměstnanost nebo zaměstnání na částečný pracovní 

úvazek či špatně placené, nekvalifikované zaměstnání

Většinu "netradičních studentů" odrazuje institucionální povaha tradičních kursů pro 

dospělé. Program je proto strukturován tak, aby byl lehce přístupný pro širokou 

veřejnost. To znamená také fakt, že samo umístění budovy, v níž bude výuka probíhat, 

může mít negativní vliv na to, kdo se jí zúčastní. Program má proto sídlo v nákupním 

centru, kde se pohybuje mnoho lidí a kam mají všichni snadný přístup. Další kursy jsou 

organizovány i v okrajových částech města, aby byl přístupný i pro lidi, kteří se do 

centra nedostanou a pro které by toto umístění bylo z jakýchkoliv důvodů nedostupné. 

Kursy se konají v místech, které nevypadají jako školy, a snaží se přilákat veřejnost i 

výraznými plakáty a přátelskými hesly. Učitelé jsou také lidé dobře známí v komunitě.

Osnovy kursu vycházejí ze zkušeností se vzděláváním dospělých - důležité je, aby se 

kursy co nejvíce lišily od toho, co lidé zažívali ve škole a co bylo pro ně často 

nepříjemné. To má vliv nejen na obsah výuky, ale jiné jsou i metody a vztah učitele a 

účastníka kurzu.
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Program vychází ze zkušeností, zájmů a situací, které studenti zažívají v 

každodenním životě v komunitě. Účastníci si přinášejí svoje témata a ta se stávají 

materiálem pro učení. Jsou vedeni k tomu, aby tato témata analyzovali a dovedli kriticky 

uvažovat o oblastech každodenního života. Příkladem může být např. téma zdraví. Ve 

skupině se diskutuje o zkušenostech, o významu a povaze zdraví a o jevech, které mají 

vliv na zdraví jejich komunity. Učitel poskytne materiál o politice státu v této oblasti a 

požádá účastníky, aby analyzovali přístup státu k otázce zdraví, jaké z toho vyplývají 

důsledky a priority pro politiku státu. Diskutuje se o vztahu mezi chudobou, sociálním 

prostředím a zdravím. Tím si účastníci osvojují řadu obecných dovedností, jako je 

porozumění, jaké vlivy působí na zdraví, jaká je  role státu, a naučí se pohlížet na určité 

téma v širších souvislostech. V kursu, kterým jsem měla možnost projít, jsme podobně 

probrali téma reklamy, jejího účinku, otázku kultury, v které reklama působí, a k tomu 

jsme dostali základní informace o Skotsku.

Velmi významným prvkem v kursu je  to, že jsou osnovy vytvářeny ve spolupráci těch, 

kdo se učí a učitele. Když přijde účastník do kursu, učitel předloží nabídku toho, co se 

mohou učit. Účastníci si pak společně vybírají oblast zájmu a dovednosti, které chtějí v 

kursu získat - například zvládnutí psané angličtiny. Učitel má zajistit, že si všichni 

účastníci kursu rozvinou analytické schopnosti, schopnost komunikovat, diskutovat o 

svých názorech a naučí se chápat témata v širších souvislostech.

Další změnou oproti klasickému vzdělávání je to, že výuka je organizována kolem 

témat, nikoliv kolem předmětů. To znamená, že k tématu zdraví se váže studium ústní a 

psané komunikace, porozumění, použití a možnosti zneužití statistiky, studium biologie 

člověka apod. To je velmi užitečné, protože pro mnoho lidí je tento způsob výuky 

smysluplnější a srozumitelnější, než obvyklý způsob. Důležitý je i samotný proces 

učení, při kterém se účastník učí pracovat ve skupině. To má mnoho pozitivních 

sociálních stránek - témata jsou předmětem diskusí a formulování různých názorů, 

studenti se naučí spolupracovat a při práci ve skupině zažívají určitou jistotu a upevňují 

si své sebevědomí při zvládání úkolů. Učení tak není presentováno jako 

nezpochybnitelný tok informací od učitele ke studentům či učení se nazpaměť řadě 

informací. Znalost není považována za něco, co učitel předává a účastník kurzu se naučí 

a reprodukuje, ale spíš jako látka z každodenního života, která je komplexní a zahrnuje
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množství možností, jako něco, co účastník kurzu spoluvytváří. Role učitele je pak 

podporovat rozvoj kritických a analytických schopností, a tím otvírat nové možnosti 

porozumění dobře známých témat. Učitel tak u účastníků kursu podněcuje vědomí, že 

oni sami mají řadu znalostí a dovedností, které běžně používají - znalost 

matematiky, sociologie, statistiky apod. Proces učení tak podporuje sebevědomí.

Základem metodologie Second Chance to Leam je přesun odpovědnosti z učitele na 

toho, kdo se učí. Důležité (a pro nás neobvyklé) je, že účastník spolurozhoduje o obsahu 

kursu a hodnotí ze svého hlediska proces učení, metody či materiál používaný při výuce 

a také svůj výkon. Učitel je odpovědný za svůj výkon, který hodnotí s pomocí týmu 

učitelů.

Účastníci kurzu definují své cíle sami, sledují svůj individuální rozvoj a plánují další 

kroky podle svých zkušeností za podpory učitele. Tímto způsobem začínají přebírat 

kontrolu nad svým učením (a nad svým životem). Učitel i účastník kurzu vyvíjejí 

společné úsilí, ale účastník postupně přebírá čím dál tím víc odpovědnosti za svůj vlastní 

výkon, metody a rychlost učení. Často si pamatují ze školy vztah založený na strachu a 

ponížení, a mají radost, že jsou pobízeni, aby dávali otázky, vyjadřovali své vlastní 

názory, rozebírali je a diskutovali o jednotlivých problémech.

Podstatnou součástí kursů Second Chance to Learn je také jejich neformální atmosféra. 

Účastníci často přicházejí se svými osobními problémy, nebo problémy s kursem. 

Například zmeškají - li kurs, může jim učitel poslat práci domů. Učitelé je  mohou také 

navštívit doma.

Mohlo by se zdát, že takto vedené kursy nemohou konkurovat tradičnímu vzdělávání v 

nárocích na znalosti. Záměrem kurzu však není vyhýbat se nárokům a těžkostem při 

učení. Od účastníků se očekává, že když se rozhodnou pro určitý kurs, budou pravidelně 

docházet a snažit se, aby si doplnili chybějící vzdělání a mohli obstát v soutěži s těmi, 

kteří mají oproti nim výhodu určitého vyššího vzdělání. Učitelé jsou si ale vědomi, že 

měření inteligence stupněm vzdělanosti může být zavádějící. Od počátku proto kladou 

vysoké nároky hlavně na diskuse a psaný projev.
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Ve studijních výsledcích hraje velkou roli očekávání. Většina účastníků kurzu Second 

Chance to Leam pochází z prostředí, kde ani učitelé ani rodiče neočekávali, že budou ve 

vzdělávání úspěšní. Systém kurzů Second Chance to Leam je založen na předpokladu, 

že účastníci budou úspěšní. To ovlivňuje jak jejich motivaci, tak sebedůvěru, a běžně 

vede k tomu, že překračují vlastní představy o svých možnostech.

Komunitní prvky ve vzdělávání

Second Chance to Leam je komunitní projekt - vychází z potřeb komunity, vytváří a 

využívá kontaktů v komunitě. Z toho také vyplývá odlišný přístup k získávání zájemců. 

Jeho strategie je  jít přímo za potenciálními zájemci, tj. stát u obchodních středisek, 

naštěpovat domácnosti, školy apod. - tedy jít tam, kde jsou potenciální účastníci a mluvit 

s nimi. Vycházejí přitom ze zjištění, že si lidé nabízených příležitostí nevšímají nebo se

o nich vůbec nedovědí. Často také předpokládají, že kursy vzdělávání pro dospělé budou 

stejné jako škola. Vzdělání považují za něco, co je určené pro střední vrstvy nebo pro ty, 

kteří se ve škole dobře učili, a školní docházku považují za něco, co je jejich kultuře cizí. 

Pro některé muže je obtížné říci svým kolegům, že navštěvují nějaký kurs (s výjimkou 

kursů kvalifikačních) - v kursech Second Chance to Leam dává mnoho mužů přednost 

kursům v centru města, kde je nemohou potkat jejich známí.

Důležitou součástí strategie tohoto programuje vytváření pozitivního obrazu a vztahu k 

učení. Kurz propagují v místních novinách, a stavějí ho na příkladech absolventů kursů, 

se kterými se mohou ostatní identifikovat. Podobné články jsou k dispozici na úřadech 

práce atd.

Second Chance to Leam vytváří síť uvnitř komunity. Tzv. "poradci" na úřadech práce, 

komunitní pracovníci apod. dobře znají situaci v komunitě, zaměstnance i nezaměstnané, 

a tyto vazby umožňují případnou spolupráci.

Je také potřeba, aby učitelé kursů Second Chance to Leam mluvili předem s 

potencionálními klienty o obsahu kurzů. Učitelé na to mají vyhrazený čas. Ten tráví 

přímo v komunitách rozhovory s lidmi. Vysvětlují, pro koho jsou kurzy určené, jaká je 

jejich struktura, v čem je odlišný - že účastníci rozhodují o tom, co se budou učit, a že je
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v kurzech neformální atmosféra s kávou a podobně. Často pak přicházejí znovu za těmi, 

kteří projevili zájem, aby je podpořili v jejich rozhodování a pomohli jim v jejich 

pochybnostech či obavách.

Tam, kde se při náboru vyskytnou nějaké problémy, např. v případě minoritních skupin 

či nezaměstnaných mužů, se sejde tým a analyzuje možné překážky, radí se s 

institucemi, které pracují s těmito skupinami klientů a zkoušejí různé strategie. Potíže s 

náborem nezaměstnaných mužů řešili tak, že se je  pokoušeli oslovit především tam, kam 

muži chodí - hospody, job kluby, fotbalové kluby a podobně. To vše slouží k tomu, aby 

do kurzů přišli i "netradiční studenti".

Poradenství

Součástí programu Second Chance to Leam v Edinburghu je poradenství během a na 

konci kursu. Probíhá formou skupinové práce i individuálních rozhovorů. Účastníci se 

často ocitají v situaci, kdy rozhodují o své další cestě, např. po rozvodu, po odchodu dětí 

apod. Jejich sebevědomí je nízké. Kurz jim nabízí možnost a prostor pro rozhodování.

Většina účastníků kurzů Second Chance to Leam pokračuje v nějaké formě 

vzdělávání či tréninku, a mnozí z nich učiní rozhodnutí o své další kariéře a vstoupí do 

formálního vzdělávání.

Výsledky programu Second Chance to Leam jsou neméně významné také v oblasti 

občanského rozvoje - to je také jeden z cílů tohoto druhu vzdělávání. Většina účastníků 

programu Second Chance to Leam nemá představu o povaze moci ve vlastní zemi, o 

tom, jakým způsobem se rozhoduje o důležitých otázkách a jakým způsobem mohou oni 

sami do tohoto rozhodování zasahovat. Politiku vnímají jako něco, co je jim vzdálené a 

co nemá na jejich život žádný vliv. Kurzy je mají podnítit k tomu, aby se zajímali o to, 

co ovlivňuje jejich život, umožnit jim vytvářet kritické vnímání, rozumět a analyzovat 

současný společenský vývoj.

Second Chance to Leam patří mezi neziskové dobrovolné organizace, a jako takový se 

potýká s problémem financování a možného pokračování programu. V současné době je 

financován vládou v rámci tzv. Urban programme. Financování těchto druhů projektů,
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které nabízejí šanci dále se vzdělávat lidem bez kvalifikace, je vždy problematické. 

Proto usilují o to, aby se tento druh kurzů stal uznávanou součástí vzdělávání 

dospělých.

7.2 Mezinárodní projekt "Core Skills for disadvanteged adults"
Tento projekt vychází ze zkušeností z kurzu "Second Chance to Leam" a partnerských 

organizací v Holandsku a Finsku. Ze snahy zahrnout do procesu vzdělávání všechny 

skupiny lidí vznikla potřeba vyvinout strategie, které by vycházely z potřeb a situace 

marginalizovaných skupin, a identifikovat základní schopnosti a dovednosti, které jsou 

potřebné pro proces celoživotního vzdělávání. Projekt je mezinárodní - v rámci 

integračních procesů v zemích Evropské unie je potřeba, aby tyto strategie byly 

použitelné ve všech těchto zemích. Cílem projektu je rozšířit možnosti vzdělávání pro 

sociálně a ekonomicky marginalizované skupiny. Projekt vychází ze zjištění, že v 

zemích Evropské unie ukončuje školní docházku množství lidí bez kvalifikace nebo 

základních dovedností, které jsou potřeba k tomu, aby se mohli zapojit do společenských 

struktur dnešní společnosti. Ti, kteří končí školu bez základní kvalifikace, pokračují ve 

vzdělávání jako dospělí. Nejčastěji je postihuje nezaměstnanost, jsou závislí na 

sociálních dávkách a často bývají vyloučeni z aktivní účasti ve společnosti. Nedostatek 

vzdělání znevýhodňuje tyto skupiny v oblasti práce i života v komunitách.

Podmínky práce se rychle mění. Končí systém celoživotního zaměstnávání. Prognóza 

požadavku na nekvalifikované pracovní síly má sestupnou tendenci, a roste požadavek 

na středně a vysokoškolsky vzdělanou pracovní sílu. Rostoucí počet občanů ztrácí 

schopnost uplatnit se na trhu práce, a zároveň se ukazuje, že různé druhy odborných 

tréninků nejsou dostatečně efektivní.

Strategií ve vzdělávání dospělých se stává učení zaměřené na proces učení a myšlení, 

na aktivní přístup k učení a vlastnímu řízení procesu učení, sebevzdělávání. V

rámci projektuje zdůrazněna nezbytnost "učení učit se" a koncept "získání všeobecně 

použitelných vědomostí" pro ty, kteří budou v nadcházející době (viz změny ve 

společnosti) nej zranitelnější skupinou.
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Důraz je tradičně kladen na rozvoj místních komunit. Vzdělávání může vést k osobní 

angažovanosti a pocitu sounáležitosti s komunitou, a k podpoře občanské společnosti. 

Projekt není ani tak zaměřen na větší angažovanost členů existující komunity, ale spíše 

na zapojení těch, kteří stojí mimo tyto komunity. Projekt by měl poskytnout a dále 

rozvíjet znalosti a dovednosti těch, kteří měli omezené možnosti účastnit se vzdělávání. 

Tyto skupiny mají rovněž nižší očekávání a malý respekt k hodnotě a užitečnosti 

vzdělávání.

Zvláštní důraz je kladen na rozvoj a provádění "dobré praxe" včetně inspirace a 

spolupráce v rámci více evropských zemí. Provádět dobrou praxi znamená zavádět 

pružné metody učení se a jeho vyhodnocování, úpravu úvodních programů pro speciální 

účely, a zajištění účasti místních komunit.

Součástí projektu je vypracování směrnic pro vyučující, které by měly pomoci 

porozumět potřebám osob, které jsou znevýhodněny sociálně, ekonomicky či omezeným 

přístupem k systému vzdělávání.

Zásady by měly umožnit:

- definovat obtíže, jimž čelí znevýhodnění studenti

- zvýšit dostupnost vzdělávání: vypracovat strategii náboru, osnovy a metody přitažlivé 

pro studenty

- definovat základní pracovní požadavky v evropských zemích včetně použití 

počítačových programů a zahrnout je do osnov

- zavést metody a přístupy, které zajistí pružnost a adaptabilitu - mnohostranné způsoby 

vyhodnocování

- zvýšit atraktivnost celoživotního učení se v komunitě

- vnést koncepty občanské společnosti a vědomí sounáležitosti s místní komunitou 30

30 Návrh projektu Core Skills for disadvantaged adults, s.4.
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Projekt "Core Skills" předpokládá úzkou spolupráci se zeměmi střední a východní 

Evropy, kde práce se znevýhodněnými skupinami byla zanedbána a účast na tvorbě 

takového projektu by mohla přinést mnoho užitečného.

V rámci projektu budou používány metody a přístupy, které se prokázaly jako užitečné 

pro práci se znevýhodněnými skupinami:

- vést studenty k přesvědčení, že mají stanovit své požadavky na vzdělávání

- zavést individuální efektivní metody učení se

- rozvíjet typ myšlení zaměřený na řešení problému (problém solving stratégy)

- rozvíjet schopnost reagovat na rozmanité a proměnlivé souvislosti

- rozvíjet techniky, jak se učit

- osvojit si přístupy "otevřeného učení" a "distanční vzdělávání"

- rozvíjet schopnosti práce s počítači

- vést studenty k aktivní účasti v procesu učení, včetně výběru učebních témat

- spojit učební postupy s konkrétními předměty, které jsou důležité pro studenty v jejich 

situaci - cílem je ukázat studentům, že učení je spjato s jejich požadavky a jejich 

potřebami je užitečné

- postupy zaměřené na osobní a sociální rozvoj a podpora sebedůvěry

- rozvíjet rozmanité metody vyhodnocování práce 31

To jsou metody, které v souladu s novým pohledem a novými nároky na člověka mají ze 

vzdělávání vytvořit nástroj zplnomocňování a dávat lidem právě ty užitečné schopnosti 

a dovednosti, které jsou důležité pro život v komunitě, pro orientaci v pluralitní 

rozvinuté společnosti a převzetí odpovědnosti nad vlastním životem a životem 

společnosti.

31 Návrh projektu Core Skills for disadvantaged adults, s.6.
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Ve druhé kapitole zmiňuji příklad současného systémového projektu, věnovaného 

dalšímu vzdělávání v ČR. Ten však vychází z  odlišného přístupu. Vzdělávání pro dospělé 

má být nabízeno prostřednictvím středních škol v regionech, nejde tedy o přístup výše 

popsaného komunitního vzdělání. Komunitní způsob vzdělávání je  v České republice 

používán spíše lokálně, neziskovými organizacemi zabývajícími se specifickými cílovými 

skupinami. Příklad projektu komunitního vzdělávání a poradenství v komunitním centru 

InBáze v České republice popisuji dále ve třetí části této práce, věnované celoživotnímu 

poradenství.

Část studijních materiálů, vytvořená v rámci projektu Second Chance to Learn, byla 

přeložena v rámci projektu Leonardo da Vinci - Kíčové dovednosti pro trh práce, 

realizované organizací Second Chamce to Learn v partnerství s českou neziskovou 

organizací Societa, a posléze byly mnou některé metody a materiály použity v projektu 

zaměřeném na přípravu romských studentů ke zkouškám na vysoké školy - projektu 

realizovaného občanským sdružením Slovo 21.
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II. Současná situace a nové programy v oblasti celo
životního vzdělávání

1. Implementační plán strategie celoživotního učení České republiky

Strategie celoživotního učení České republiky byla zpracována na základě závazku 

vyplývajícího ze závěrů Rady ministrů EU pro vzdělávání, kdy členským státům EU 

bylo zadáno vypracovat své strategické dokumenty, které analyzují současný stav 

celoživotního učení v daném státě a pokouší se strategicky řešit další vývoj. Za účelem 

realizace strategických cílů, které si stanovuje EU, spolupracují odborníci z jednotlivých 

ministerstev. Zde hrají úlohu především MŠMT v oblasti vzdělávání a MPSV v oblasti 

zaměstnanosti. (ET 2012).

V roce 2008 zpracovalo MŠMT Implementační plán strategie celoživotního učení. Tento 

materiál se podrobně zabývá jednotlivými oblastmi a návrhy na zlepšení, od 

počátečního, přes sekunrádní, terciální až k dalšímu vzdělávání. Změny jsou zaměřeny 

především na dostupnost vzdělávání - odstraňování bariér a nerovností v přístupu ke 

vzdělávání ve všech těchto úrovních, kvalitu v obsahu i formě vzdělávání, 

rozmanitost vzdělávacích cest, podporu programů pro vzdělávání dospělých. 

Rovněž se zabývá otázkou mobility, uznávání získaných kvalifikací, vytvořením 

podmínek pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce a dalším 

vzděláváním zaměstnanců. Tento materiál tedy nabízí komplexní pohled na vzdělávání 

v celoživotní perspektivě. V jednotlivých částech nabízí stručnou analýzu současného 

stavu a navrhuje opatření, včetně kompetencí jednotlivých aktérů, jejich vzájemnou 

spolupráci a návrhy na způsoby financování.

I když myšlenka celoživotního učení zahrnuje proces vzdělávání od počátečního až 

k dalšímu vzdělávání, pro účely této práce se budu věnovat především části věnované 

dalšímu vzdělávání.
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V oblasti dalšího vzdělávání se Implementační plán strategie celoživotního učení zabývá 

těmito okruhy:

• Účast na dalším vzdělávání zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání

Zde na základě analýzy, je  konstatováno, že účast dospělých na vzdělávání je ve 

srovnání s ostatními zeměmi EU nízká, a to přestože na péči o cílovou skupinu, 

především osob znevýhodněných na trhu práce, vydává stát nemalé prostředky, např. 

prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„V jediném takto uspořádaném sledování, které zjišťuje míru účasti dospělé populace 

(věkové kohorty 25 - 64 let) na jakémkoliv druhu vzdělávání v předchozích čtyřech 

týdnech, dosahují občané ČR účasti ve výši 5,7%. Přičemž současný evropský průměr je 

9,7 % a průměr „starých členských států (=15)“ je 11,3 % (zdroj statistik: Eurostat; LFS 

za rok 2007)“.

Jejím z nástrojů vzdělávání dospělých v ČR jsou tzv. rekvalifikace.

„Rekvalifikace slouží k získání, zvyšování, prohlubování, obnovování a udržování 

kvalifikace u osob, tak aby byly lépe uplatnitelné na trhu práce. Státem je rekvalifikace 

možné poskytnout uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání (osoby, které se 

cítí ohrožené na trhu práce, či chtějí změnit zaměstnání a využívají služby úřadů práce, 

nemají právo na žádný typ podpory v nezaměstnanosti).“

S tímto tématem jsou pak spojeny otázky, jako je kvalita nabízených kurzů, jejich 

použitelnost a uznávání získaných kvalifikací na trhu práce, motivace k účasti na 

rekvalifikačních kurzech a podpora během účasti na těchto kurzech. Navrhovaná 

opatření se tedy dotýkají zákonných úprav pro poskytování rekvalifikačních kurzů 

vzdělávacími institucemi, motivačních opatření a finančního zajištění účastníků kurzů.

• Uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifikace
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V této části se navrhovaná opatření zaměřují na vytvoření systému Národní soustavy 

kvalifikací a ověřování kvalifikací. Navrhovaná opatření umožní dospělým jedincům na 

trhu práce využití a uznání získaných kvalifikací, případně získaných zkušeností, např. 

na základě složené odborné zkoušky.

Jedním z navrhovaných opatření je tzv. systém přenosu kreditů, kdy jednotlivé 

vzdělávací programy jsou ohodnoceny určitým počtem kreditů.

• Sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce

Tato část je věnovaná potřebě sladit nabídky vzdělávacích programů spotřebami trhu 

práce, který se velmi rychle mění a je nezbytné předvídat budoucí potřeby, předením 

v oblasti znalostí a dovedností budoucích zaměstnanců.

„Pro orientaci sféry vzdělávání, včetně dalšího vzdělávání, jsou vedle současných potřeb 

důležité i analýzy a předvídání trendů budoucích kvalifikačních potřeb. Budoucí trendy 

mohou být předvídány jak na základě kvantitativních projekcí, tak na základě 

kvalitativních sektorových studií.“

„Analýzy současných a budoucích kvalifikačních potřeb jsou pouze nezbytnou nikoliv 

však dostačující podmínkou pro slaďování nabídky s potřebami trhu práce. Fungující 

systém by měl zajistit, aby informace o kvalifikačních potřebách byly nejen předávány 

všem aktérům dalšího vzdělávání, ale aby byly vytvořeny také podmínky pro adekvátní 

reakci či korekce jejich jednání.“

Materiál se dále zabývá systémem vyhodnocování trendů v poptávce po vzdělávání, 

způsobem informování o těchto trendech a poskytováním informací o vzdělávacích 

příležitostech.

• Dostupnost vzdělávání a vytváření nabídky vzdělávání podle potřeb 

klientů
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Z analýzy současného stavu vyplývá, že na národní úrovni neexistuje pracoviště, které 

by se systematicky zabývalo výzkumem a vývojem metodik a technologií v oblasti 

dalšího vzdělávání jako celku. Proběhlo a dosud probíhá řada výzkumů a projektů 

v dílčích oblastech.

Prioritou je rovněž finančně podporovat vznik a realizaci programů specificky 

zaměřených na znevýhodněné skupiny klientů pro rozvoj jejich profesních kompetencí i 

chybějících klíčových dovedností.

„V rámci nových operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost je opět velká priorita kladena na skupiny znevýhodněných osob a 

tak se dá předpokládat, že budou vznikat nové programy zaměřené na rozvoj profesních 

a přenositelných kompetencí znevýhodněných skupin. Je však třeba využít zkušeností z 

minulého období a zajistit šíření dobrých příkladů a více systematicky přistupovat 

k rozvoji příslušných metodik, specifických vzdělávacích programů, standardů péče, atd. 

Jako nutné se také ukazuje ještě více motivovat a vtáhnout zaměstnavatele do celého 

procesu. Jde zejména o poskytování pracovních míst pro upevnění nabytých kompetencí 

a zapracování osob ze znevýhodněných skupin. Je třeba také motivovat zaměstnavatele 

k tvorbě a realizaci vlastních vzdělávacích programů zaměřených na zaměstnance ze 

znevýhodněných skupin a k ochotě investovat do jejich kvalifikačního rozvoje.“ 

Z uvedené citace vyplývá, že tématu začleňování znevýhodněných skupin na trh práce je 

věnovaná značná pozornost. Otázkou zastává efektivita tohoto procesu, nicméně je 

patrné, že zde probíhá mnoho projektů, zaměřených na tyto osoby, jejichž součástí je 

rovněž poskytování vzdělávání a poradenských služeb. Podpora těchto aktivit, předením 

formou grantů, zůstává tedy prioritou i nadále. Potřeba je však rozvíjet metodiku 

vzdělávání a rozvoje kompetencí jednotlivých skupin podle druhu znevýhodnění.

Dále se navrhovaná opatření dotýkají sledování potřeb samotných jednotlivců a jejich 

motivaci pro další vzdělávání. K tomu je potřeba rozvíjet kapacitu vzdělávacích institucí 

a dalších subjektů nabízejících vzdělávací kurzy pro zajištění dostupnosti, podpořit další 

služby, jako např. péče o závislé členy rodiny, podporovat získávání klíčových
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dovedností pro trh práce a dbát rovněž na profesionalitu a kompetence těch, kteří tyto 

služby poskytují. Zmíněná je i potřeba poradenství.

„Z hlediska úspěšnosti rekvalifikace je důležitá odpovídající poradenská podpora. 

Zařazování uchazečů do rekvalifikačních kurzů by ve větší míře mělo být realizováno až 

jako výsledek kariérového poradenství. Rovněž by bylo vhodné umožnit poradenství 

nebo další pomoc ještě po nástupu rekvalifikované osoby do zaměstnání nebo po 

zahájení podnikání.“

Z uvedeného textu vyplývá, že je žádoucí poskytovat výše uvedené služby dlouhodobě a 

komplexně, např. i po vyřazení z evidence úřadu práce, což současný systém ani 

kapacita neumožňují. Zdůrazňuje také potřebnost kariérového poradenství a vzdělávání 

kariérových poradců. Tomuto tématu se budu věnovat samostatně v poslední části mé 

práce.

• Vzdělávání zaměstnanců na pracovišti

Zde se jedná o rozvoj lidských zdrojů, jehož součástí je i vzdělávání zaměstnanců. 

Z analýzy současného stavu vyplývá, že otázce vzdělávání začínají věnovat pozornost i 

zaměstnavatele, situace v tomto ohledu je však rozdílná mezi podniky různé velkosti. I 

v této oblasti nastal rozvoj díky grantovým schématům operačního programu Rozvoj 

lidských zdrojů a realizovaným projektům. I zde jsou však dosavadní aktivity 

nekoordinované a nesystémové. Otázka kariérového poradenství pro zaměstnance je 

dosud neprobádanou oblastí, věnovat se jí budu rovněž v poslední kapitole.

• Kvalita vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí

Tato část se věnuje akreditaci vzdělávacích programů a institucí. Cílem je zajištění 

kvality těchto programů, lektorů a institucí vzdělávaní dospělých, vytvoření funkčního 

systému certifikací a efektivní využívání peněz vynaložených ze státního rozpočtu.
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• Informační a poradenský systém pro uživatele dalšího vzdělávání

V současné době neexistuje v ČR jednotný informační systém/databáze pro zájemce o 

další vzdělávání. Z hlediska uživatele je  obtížné orientovat se v jednotlivých zdrojích 

informací o vzdělávacích příležitostech (podobně jako o nabídkách práce a pora

denských službách). Navrhovaná opatření proto směřují k propojení stávajících zdrojů 

do jednotného systému (vytvoření tohoto systému je  blíže popsáno v kapitole, věnované 

projektu Koncept).

Na tomto místě je blíže popsána situace v oblasti kariérového poradenství pro dospělé. 

Rozvoj těchto služeb je jednou z priorit strategie celoživotního učení.

Z analýzy současné situace vyplývá, že:

• Značná část obyvatel ČR nemá přístup k poradenským službám. To se

netýká jen osob z rizikových skupin, ale také dospělých, kteří uvažují o své 

profesní dráze, chtějí měnit zaměstnání, měnit či rozšířit svou kvalifikaci.

• Nejde jen o malou kapacitu těchto služeb, ale rovněž o fakt, že většina dospělých 

si není vědoma možnosti využít podobnou službu v průběhu jejich života

• Kariérové poradenství sleduje často odlišné cíle v jednotlivých sektorech, rozvoj 

těchto služeb není proto koordinován mezi oblastí vzdělávání a zaměstnanosti, i 

když sledovaným cílem je návaznost vzdělávání a trhu práce. Cílem 

navrhovaných opatření je  tedy podpořit meziresortní spolupráci. V ČR je 

meziresortní spolupráce iniciována z úrovně EU. ČR je zapojena do sítě ELGPN 

(viz evropské iniciativy) a svou činnost zde vyvíjí také české Centrum 

Euroguidance (viz evropské iniciativy), podporované EK a MŠMT. Za účelem 

koordinace aktivit vznikají další iniciativy, zmínila bych např. vznik Národního 

poradenského fóra (viz kapitola národní aktivity).

• Poradenské služby pro dospělé jsou poskytovány především prostřednictvím 

úřadů práce. Jejím cílem je však především umístění uchazečů na trh práce, 

chybí zde přístup zaměřený na profesní rozvoj a rozvoj v perspektivě 

celoživotního vzdělávání. Jiný ucelený systém poradenství pro dospělé v ČR
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neexistuje. Systém vzdělávání poradců je dosud také nejednotný, poradenství je 

součástí několika studijních oborů. Studijní program zaměřený na kariérové 

poradenství dosud neexistuje.

Za implementaci této strategie je odpovědné MŠMT.

Zdroj: Implementační plán Strategie celoživotního učení, MŠMT 2008

2. Zdroje financování evropských vzdělávacích programů a podpora 
zaměstnanosti

V ČR došlo od roku 1996 k mnoha změnám, souvisejícím především s postupným 

začleňováním ČR do EU. Vstup ČR do EU nám umožnil financovat rozvoj 

celoživotního vzdělávání a harmonizovat politiku a praxi celoživotního vzdělávání se 

zeměmi EU. Zde uvedené informace se týkají především Programu celoživotního učení, 

zaměřeného na vzdělávací aktivity a podporující přístup ke vzdělávání pro všechny 

věkové i sociální skupiny, a dále Evropského sociálního fondu, z jehož prostředků se 

financují programy zaměstnanosti a který se přímo zaměřuje na vytváření sociální 

soudržnosti a integraci znevýhodněných skupin.

Na základě Lisabonské strategie schválené v roce 2000 přijali v první polovině roku 

2002 ministři členských států EU odpovídající za vzdělávání a odbornou přípravu 

strategické směry a cíle v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které v průběhu let

2002 až 2010 měly Evropskou unii vést ve směru nejvyspělejší znalostní ekonomiky 

světa. Tento postup získal název pracovní program "Vzdělávání a odborná příprava 

2010" (odtud zkratka ET 2010 reprezentující název programu Education and Training 

2010).

V průběhu českého předsednictví - konkrétně v květnu 2009 - byl přijat ministry školství 

všech států EU navazující dokument Strategický rámec evropské spolupráce ve
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vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020 -  resp. Education and Training 2020). Vedle 

vize rozvoje vzdělávání v Evropě do roku 2020 vyjmenovává celkem čtyři strategické 

cíle, jež odpovídají komplexnímu zaměření na celoživotní učení (ať již formální, 

neformální či informální):

1. realizovat celoživotní učení a mobilitu;

2. zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy;

3. prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství;

4. zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních
32vzdělávání a odborné přípravy.

Jde tedy opět o výše popsané cíle, které charakterizují dnešní programy a aktivity.

2.1 Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP2
Nový program celoživotního učení na léta 2007-2013 vznikl na základě rozhodnutí 

Evropského Parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, které 

vstoupilo v platnost dne 14. 12. 2006. Program je vyhlášen na období 2007 -  2013. 

Obecným cílem programu je prostřednictvím rozvoje celoživotního učení přispívat k 

rozvoji Evropské unie jako vyspělé společnosti založené na znalostech s udržitelným 

hospodářským rozvojem, větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a větší sociální 

soudržností. Program se zaměřuje na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi 

vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy. Program celoživotního učení 

poskytuje příležitosti ke spolupráci pro jednotlivce a organizace zapojené do vzdělávání 

a odborné přípravy v celé Evropě, možnost učit se jeden od druhého, a šířit zkušenosti z 

jiných kultur a jazyků. Klíčovou prioritou pro LLP je podporovat přínos celoživotního 

učení celé komunity k posílení sociální soudržnosti, aktivnímu občanství a snížení 

nerovnosti.

Realizace velké části programu je prováděna na národní úrovni jednotlivých států. 

Celkový rozpočet LLP je pro léta 2007-2013 6,970 miliardy EUR.

32 E T 2020 [online]. 2010 [cit. 2010-09-12]. Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy (ET 2020). Dostupné z WWW: <http://www.et2020.cz/eu-temata-clanky.php?idt=15>.
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Průřezový program se v rámci Programu celoživotního učení zabývá aktivitami 

zaměřenými na jazykové vzdělávání a ICT.

V další kapitole se zabývám programem celoživotního učení EU, který zahrnuje všechny 

věkové skupiny, což odráží základní premisu konceptu CŽU, tedy že vzdělávání je 

celoživotní záležitostí počínaje mateřskou školou. Základní kompetence k učení si 

člověk musí osvojit již v ranném věku. Současně se musí vytvářet podmínky a 

příležitosti k celoživotnímu učení.

Implementace Programu celoživotního učení v ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je gestorem Programu 

celoživotního učení. Realizace programu je zajišťována prostřednictvím Národní 

agentury pro evropské vzdělávací programy, která je součásti Domu zahraničních 

služeb. Aktivity programu se zaměřují na všechny věkové skupiny a snaží se o pokrytí 

celého spektra aktivit spojených s vizí celoživotního vzdělávání. Jednotlivé programy i 

jejich zaměření se v průběhu doby mění. V současnosti vytvořené a realizované 

vzdělávací programy EU v rámci LLP jsou následující:

• Comenius

Program Comenius je v rámci Programu celoživotního učení je určen pro mateřské 

školy, základní školy a střední školy.

• Erasmus

Program Erasmus je určen vysokým školám a vyšším odborným školám.

• Program Jean Monnet

Program Jean Monnet je součástí Programu celoživotního učení a podporuje instituce a 

činnosti v oblasti evropské integrace.

• Program Leonardo da Vinci
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Program Leonardo da Vinci je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby 

všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské 

úrovni.

• Grundtvig

Program Grundtvig je  v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a 

vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a 

organizace nabízející nebo podporující takové vzdělávání. Podle mého názoru nejvíce 

odpovídá konceptu celoživotního učení. Proto se jeho popisu věnuji podrobněji. I když 

prvky celoživotního vzdělávání a poradenství jsou sledovány ve všech výše popsaných 

programech, program Grundtvig je rozsahem menší, ale svým záběrem pro potřeby 

vzdělávání dospělých nej zajímavější.

Základními cíly programu jsou zejména zvyšování kvality a mobilitu osob zapojených 

do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšení objemu této mobility, zlepšování 

kvality a zvýšení objemu spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé, 

poskytování alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a 

osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez 

dosažení základní kvalifikace, podpora rozvoje inovačních postupů ve vzdělávání 

dospělých a jejich předávání, podpora rozvoje inovačního obsahu, služeb, metod a praxe 

založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení a 

zlepšování pedagogických přístupů a řízení institucí vzdělávající dospělé.

Program je zaměřen na účastníky vzdělávání dospělých, instituce nebo organizace 

poskytující možnosti vzdělávání dospělých, učitele a jiné pracovníky těchto institucí 

nebo organizací, instituce zapojené do počáteční nebo další odborné přípravy pracovníků 

působících ve vzdělávání dospělých. Dále též na asociace a zástupce subjektů 

zapojených do vzdělávání dospělých, včetně asociací učitelů a účastníků vzdělávání 

dospělých, subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby týkající se 

jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých, osoby a subjekty zodpovědné za formy, 

metody a postupy týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých na místní, 

regionální a národní úrovni, výzkumná centra a subjekty zabývající se otázkami 

vzdělávání dospělých, podniky, neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní 

organizace či vysokoškolské instituce.
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Program nabízí dva typy aktivit - decentralizované a centralizované:

Decentralizované aktivity

(proces přijímání žádostí, hodnocení, výběr a přidělování finančních prostředků je v 

kompetenci národní agentury každé země zapojené do Programu celoživotního učení)

• mobility osob (vzdělávací kurzy, stáže, konference a asistentské pobyty)

zaměřené na vzdělávání a profesní rozvoj osob působících ve vzdělávání 

dospělých, zvláště v součinnosti s multilaterálními projekty a projekty partnerství

• projekty partnerství zaměřené na témata společného zájmu zúčastněných 

organizací

• vzdělávací workshopy pro dospělé účastníky vzdělávání ze zahraničí

• dobrovolnické projekty zaměřené na podporu bilaterální spolupráce

dobrovolnických organizací ve formě vzájemné výměny dobrovolníků ve věku

50+

• přípravné návštěvy umožňují pracovníkům institucí účastnit se kontaktního 

semináře nebo pracovního setkání s potenciálními partnery projektu

Centralizované aktivity

(proces přijímání žádostí o projekty, hodnocení projektů, výběr projektů a přidělování 

finančních prostředků je řízen Výkonnou agenturou Evropské komise (EACEA)

v Bruselu)

• multilaterální projekty zaměřené na zdokonalení systémů vzdělávání dospělých 

prostřednictvím rozvoje a předávání inovací a osvědčených postupů

• tematické sítě odborníků a organizací zaměřené na:

o rozvoj vzdělávání dospělých v oboru, oblasti nebo aspektu řízení, se 

kterým souvisí;

o identifikaci, zdokonalování a šíření osvědčených postupů a inovací;
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o poskytování obsahové podpory multilaterálním projektům a projektům 

partnerstvím a podporování vzájemné součinnosti mezi těmito projekty a 

partnerstvími;

o podporu rozvoje analýzy potřeb a zajištění kvality vzdělávání dospělých.

• doprovodné aktivity zaměřené na podporu hlavních cílů programu Grundtvig 33

Grundtvig je velmi širokým programem zaměřeným na formální i neformální vzdělávání 

dospělých ve všech oblastech - nejde tedy jen o odborné vzdělávání a rozšiřování 

kvalifikací, ale o možnost všeobecného, skutečně celoživotního vzdělávání, vzájemného 

setkávání a výměny zkušeností mezi dospělými v rámci Evropské unie. Podávání a 

příjem žádostí není komplikovaný, což přispívá ke zvýšení dostupnosti pro všechny.

Zejména v jedné z decentralizovaných aktivit - workshopech, se může každý zúčastnit a 

nabídnout něco ze svých zkušeností.

K programům LLP patří ještě průřezový program Studijní návštěvy pro specialisty ve 

vzdělávání. Tento program je zaměřen na podporu evropské integrace prostřednictvím 

studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností, získávání nových informací a 

navázání přímých kontaktů v oblasti vzdělávání (včetně poradenství).

2.2 Strukturální fondy Evropské Unie

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a 

společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se 

zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a 

zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve 

středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí 

vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.

Evropská unie vynakládá na tuto agendu více než třetinu svého společného rozpočtu.

33 NAEP [online]. Praha : 2007,2010 [cit. 2010-09-12]. Grundtvig. Dostupné z WWW: 
<http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63&>.
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Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke 

snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je 

klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. 

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora 

sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a 

lidských zdrojů.

Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 

mld. EUR. Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy 

(OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy 

(ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a 

regionech. Jsou to strategické dokumenty představujících průnik priorit politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států. Pro 

oblast vzdělávání a zaměstnanosti jsou určeny především tyto programy:

• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007-2013 je zaměřený na 

snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního 

vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, 

zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Z 

fondů EU je pro něj vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,71 mld. Kč).

• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro období 2007-2013 je 

zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího 

vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení 

podmínek ve výzkumu a vývoji. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,09 

mld. Kč).
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• Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)

Operační program Praha Adaptabilita pro období 2007-2013 je určen na podporu 

neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu 

zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Účastníci těchto projektů 

musejí být z Prahy (dopad projektů na území hl. Prahy), zatímco jejich realizátoři (např. 

vzdělávací instituce) mohou být z jakéhokoliv regionu ČR. Z fondů EU je pro OPPA 

vyčleněno 108,39 mil. € (cca 3,06 mld. K č).34

3. Příklady systémových projektů v oblasti dalšího vzdělávání a 
poradenství

3.1 Projekt UNIV 2 - KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení)

Jde o individuální projekt národní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož 

řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt je spolufinancován z 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou 

nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy 

dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR 

kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším 

vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to 

už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. 

Důvodem k tomu je, dle tvůrců tohoto projektu, neuspokojivá situace v oblasti 

vzdělávání dospělých, pozvolné stárnutí obyvatel, a současně volná kapacita středních 

škol včetně odborníků, kteří se stanou vyškolenými lektory vzdělávání dospělých.

„Pozvolna poroste počet obyvatel staršího věku: Česká populace stárne, se zvyšujícím se 

věkem se snižuje zaměstnanost (z věkové skupiny 50-541etých je zaměstnáno 82 %; z 

věkové skupiny 60-641etých pouhých 21 % členů této skupiny). Účast členů věkové

34 Strukturalni-fondy.cz [online], 2004, 2010 [cit. 2010-09-12]. Fondy evropske unie. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/>.
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skupiny 50+ na dalším vzdělávání činí 32 % pro 50-591eté a 12 % pro 60-651eté. 

Přestože stárnoucí populace bude v průběhu let stále vzdělanější, a proto ochotnější k 

dalšímu vzdělávání, je nezbytné v předstihu „aktivovat populaci staršího věku tak, aby 

byla schopna úspěšně fungovat na moderním trhu práce v podmínkách společnosti 

vědění“35

V projektu se předpokládá, že z každé ze zapojených škol (325) vznikne centrum 

celoživotního učení. Předpokládá se rovněž vytvoření sítí na úrovni krajů a zapojení 

sociálních partnerů do projektu.

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na 

kterých budou rozvíjeny jejich vybrané profesní kompetence (zejména v oblasti 

vzdělávání dospělých, projektování modulových vzdělávacích programů, celoživotního 

kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.).36

Z hlediska strategie celoživotního učení, především dostupnosti vzdělávání a zapojení 

osob znevýhodněných na trhu práce, je přístup odlišný od výše popsaného projektu 

Second Chance to Leam. Vzdělávání se má dále odehrávat ve školách, nikoliv v 

neformálním prostředí. Je tedy odlišný od přístupu zaměřeném na zapojení osob 

znevýhodněných na trhu práce, který je charakteristický především tím, že se další 

vzdělávání odehrává mimo školní instituce.

3.2 Koncepce dalšího vzdělávání (KONCEPT)

Koncept, plným názvem Koncepce dalšího vzdělávání, je národní projekt Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. 

Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt by měl podpořit všechny potenciální dospělé uchazeče o další vzdělávání po 

ukončení školy. V ČR se dosud dále vzdělává jen šest procent dospělých lidí v aktivním 

věku (a tento počet stále klesá). To je velmi málo nejen ve srovnání s ostatními

35 Školy - centra celoživotního učení [online]. 2008 [cit. 2010-09-12]. UNIV 2 Kraje. Dostupné z WWW: 
<http://www.nuov.cz/univ2k>.
36 Rvp.cz [online]. 2010 [cit. 2010-09-12]. Metodický portál RVP. Dostupné z WWW:
<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4620/PROMENA-STREDNICH-SKOL-V-CENTRA- 
CELOZIVOTNIHO-UCENI.html/>. ISSN 1802-4785.
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evropskými zeměmi, ale hlavně je tato situace nepříznivá z hlediska možností 

pracovního uplatnění a vůbec budoucí konkurenceschopnosti naší země. Hlavním cílem 

projektu je proto systematická podpora dalšího vzdělávání, která nahradí dosavadní 

dílčí, nekoordinovaná řešení a izolované aktivity.

Účast na dalším vzdělávání by se měla zvýšit pomocí cílených nástrojů pro stimulaci 

poptávky. Pobídky se budou týkat jednotlivců i malých a středních podniků a mohou mít 

finanční i nefinanční charakter.

• Bude vyvinut systém předvídání kvalifikačních potřeb a díky němu by měla být 

nabídka kurzů dalšího vzdělávání více sladěna s potřebami trhu práce.

• Tvůrcům vzdělávacích programů i lektorům bude poskytnuta všestranná metodická 

pomoc, která povede ke zvýšení úrovně dalšího vzdělávání a k použití vhodných forem 

(např. distanční studium, modulové kurzy).

• Bude navržen systém externího hodnocení a sebehodnocení vzdělávacích institucí, 

certifikace lektorů a akreditace vzdělávacích programů. To rovněž přispěje ke 

zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání.

• Existující informační zdroje budou propojeny tak, aby vznikl ucelený informační 

systém, a současně budou rozšířeny poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých.

V důsledku toho se zvýší informovanost a tím i dostupnost dalšího vzdělávání pro 

všechny potenciální klienty.
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4. Zastřešující organizace v oblasti vzdělávání dospělých 

AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých

Je profesním sdružením s tradicí od roku 1990, jehož cílem je prosazovat zájmy a 

potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení 

koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty 

při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, 

organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat 

členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

(z webových stránek asociace)

Asociace institucí vzdělávání dospělých působí v ČR již dvacet let. Je organizací, která 

zastřešuje vzdělávací instituce, mezi nimiž jsou soukromé instituce, vysoké školy a 

občanská sdružení z celé ČR.

Jako první začala vydávat časopis věnovaný vzdělávání dospělých, dnes vydávaný pod 

názvem Andragogika. V jeho řadách působila a dosud působí řada odborníků v této 

oblasti. V rámci své činnosti asociace vydává také odborné publikace týkající se 

vzdělávání a rozvoje dospělých. Věnuje se rovněž výzkumům, zaměřených např. na 

postoje veřejnosti, vztah vzdělávání, zaměstnanosti a ekonomiky apod.

Každoročně, již 17 let, pořádají celorepublikovou kampaň na vzdělávání dospělých, 

známou pod názvem Týdny vzdělávání dospělých. TVD zahrnují aktivity, jejichž 

úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve 

vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností 

využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců. 

TVD jsou zaměřeny na aktivity podporující dlouhodobé strategické cíle příslušného 

regionu nebo celé ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
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5. Rok 2010 - Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

V souladu s principem solidarity, který představuje jednu ze základních hodnot, spojila 

Evropská unie síly s členskými státy a vyhlásila rok 2010 Evropským rokem boje proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení. K jeho hlavním cílům patří zvýšit povědomí 

veřejnosti o souvisejících otázkách a potvrdit politický závazek Evropské unie a jejích 

členských států bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Téměř 84 milionům Evropanů hrozí chudoba - žijí v nejistotě a musejí se obejít bez 

toho, co většina lidí často považuje za samozřejmost.

To jsou jen některé argumenty, pro které se EU rozhodla věnovat tento rok stale 

aktuálnímu problém chudoby a sociálního vyloučení. Cílem Evropského roku 2010 je 

potvrzení závazku Evropské unie ovlivnit odstranění chudoby do roku 2010. Evropský 

rok 2010 má sledovat čtyři základní cíle:

1. uznání práva lidí žijících v chudobě na důstojný život

2. zdůraznění odpovědnosti každého jedince za boj proti chudobě

3. podporu soudržnější společnosti

4. opětovné potvrzení politického závazku EU bojovat proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení37

ČR zveřejnila rovněž Národní program Evropského roku boje proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení. Předložený materiál navazuje na usnesení vlády č. 101 z 19. 

ledna 2009, kterým vláda schválila postup zabezpečení Evropského roku boje proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení - tzv. „Evropský rok 2010“ v České republice.

Tento program definuje řadu priorit. Vzděláváním a zaměstnaností se zabývají dvě 

priority (č.2, č.4). Tyto dvě zde podrobněji popisuji, neboť jsou věnovány situaci 

znevýhodněných skupin a upozorňují na některé aktuální problémy současné doby.

37 Mpsv.cz [online], 2010 [cit. 2010-09-12]. Národní program Evropského roku boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/7455>.
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Priorita č. 2: Přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu - koncept 

aktivního začleňování a Priorita č. 4: Zvýšení úrovně vzdělanosti a tím 

konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce.

Priorita č. 2 je zaměřena na cílové skupiny nezaměstnaných, především na dlouhodobě 

nezaměstnané, na osoby se zdravotním postižením, vězně, resp. osoby po návratu z 

výkonu trestu, na nezaměstnané ženy, pečující o děti/rodinu, eventuelně ženy 

samoživitelky, na osoby, které předčasně ukončily vzdělání, na osoby s nízkou 

kvalifikací, na osoby ve věku 50plus a na cizince. Charakteristické pro tyto skupiny je 

podle zmíněného materiálu především nízká kvalifikace, zdravotní stav, nepřiměřená 

očekávání apod. Jde zde ale také o diskriminaci ze strany zaměstnavatelů. V důsledku 

toho vzniká dlouhodobá nezaměstnanost, která se může přenášet z generace na generaci. 

To vede v konečném důsledku k sociální izolaci. Navrhovaná opatření na národní úrovni 

se týkají legislativních změn a návrhu některých opatření, jako je vytváření společensky 

prospěšných míst, sezónních a příležitostných prací, vy tvářet a podporovat možnosti 

alternativních příležitostí ke vzdělávání, omezovat možnosti nelegálního zaměstnávání a 

využívat kapacity NNO, zájmových spolků apod.

Priorita č. 4 by měla být zaměřena na děti a mládež ze sociokultumě znevýhodňujícího 

prostředí, u nichž by měla být realizována opatření zaměřená na prevenci jejich budoucí 

nezaměstnanosti; další cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči, 

jejichž kvalifikace neodpovídá požadavkům současného trhu práce, dále pak osoby s 

nedostatečnou úrovní funkční gramotnosti.

Charakteristické pro jejich situaci, opět dle zmíněného dokumentu, jsou vysoké 

kvalifikační nároky na zaměstnance a klesající počet nekvalifikovaných pracovních 

míst. Na trhu práce se zvyšuje konkurence, je zapotřebí zvládat průběžné zvyšování 

kvalifikace. Možnosti přístupu ke vzdělání nejsou mezi jednotlivými sociálními 

skupinami rovnoměrně rozděleny, naopak v této oblasti lze nalézt značné disproporce.
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Současná podoba vzdělávacích systémů i vyspělých zemí, a to i přes snahu těmto 

tendencím zabraňovat, často spíše než k vyrovnávání šancí v přístupu ke vzdělávání 

napomáhá reprodukci vzdělanostních nerovností a mezigenerační transmisi 

vzdělanostního a kulturního kapitálu. Nezbytným předpokladem pro úspěšné hledání a 

udržení si pracovního místa je celoživotní vzdělávání a průběžné zvyšování kvalifikace. 

Tato skutečnost se projevuje i v oblasti dalšího vzdělávání. Výrazně vyšší měrou se dále 

vzdělávají ti, kteří již kvalitní formální vzdělání získali a většinou i zastávají dobré 

sociální postavení, naopak ti, jejichž formální vzdělání není na příliš dobré úrovni (tedy 

skupina nejvíce ohrožená chudobou, rizikem ztráty zaměstnání, sociálním vyloučením 

apod.) a kteří by tedy pravděpodobně mohli dalším vzděláváním získat nejvíce, se 

dalšímu vzdělávání a učení věnují jen ve velmi omezené míře. Tento fakt lze doložit na 

příkladu zastoupení různých sociálních skupin s rozdílným stupněm dosaženého 

vzdělání v dalším vzdělávání v ČR. Zatímco se v roce 2004 účastnilo dalšího formálního 

vzdělávání v ČR 4,3 %, neformálního 27,2 % a informálního 53,2 % dospělých s 

dosaženým terciárním vzděláním, osob se základním vzděláním jen 0,1 % ve formálním 

vzdělávání, 3,9 % v neformálním a 7,1 % v informálním. Z těchto skutečností vyplývá 

potřeba věnovat osobám s nízkou kvalifikací, jež mohou být častěji ohroženy sociálním 

vyloučením a marginalizací, nezaměstnaností a chudobou, zvýšenou pozornost. 

Navrhovaná opatření na národní úrovni se týkají motivace jednotlivců ke vzdělávání, 

formalizace vzdělávání a uznávání předchozích pracovních zkušeností, podpora 

alternativních vzdělávacích programů, spolupráce se zaměstnavateli a dalšími sociálními 

partnery. Zde je také zdůrazněn význam kariérového poradenství. Na lokální úrovni je 

navrhováno vytvoření systému, ve kterém se ze škol stanou tzv. centra celoživotního 

učení.

K tématu chudoby a sociálního vyloučení mě velmi zaujal koncept popisovaný v knize 

Tři sociální světy Jana Kellera, který zde cituje sociologa Serge Paugama (Paugem 

2005). Podle tohoto sociologa lze historicky chudobu rozdělit do tří typů:

„Po celé 19. století a ještě dlouho do století dvacátého jednoznačně převládala chudoba 

integrující... Jedná se o situaci, kdy chudých je mnoho a představují po celé generace 

reprodukovaný způsob život. Protože chudá je prakticky celá společnost, jejich vlastní
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situace není nijak vynímečná a oni nejsou nijak stigmatizováni. Jejich situace je ostatně 

usnadňována přetrvávajícími silnými rodinnými, příbuzenskými, komunitními a jinými 

vazbami. Ty nahrazují chybějící systémy sociálního pojištění. V Evropě přetrvávala 

integrující chudoba prakticky až do druhé světové války, její výskyt bývá pravidlem 

v předprůmyslových fázích vývoje všech zemí... Druhý typ - chudoba marginální - 

nastupuje v dobách prudkého hospodářského růstu doprovázeného sociálním vzestupem 

naprosté většiny populace. V Evropě k tomu došlo ve třiceti letech po druhé světové 

válce, v době kulminace průmyslové společnosti. V této fázi se chudoba mění z pravidla 

na výjimku. Chudých je jen málo a jsou téměř neviditelní... Současně se ve vztahu k nim 

projevuje velká stigmatizace. Jsou bráni jako lidé neschopní adaptovat se na nové 

podmínky, vina za to je přičítána jejich osobním handicapům souvisejících často 

s nevyhovujícím rodinným prostředím....Sociální práce, která se věnuje individuálnímu 

začlenění těchto lidí do společnosti, má silné rysy pedagogického působení. Jejím cílem 

je, aby si ti, kdo zaostávají za všem ostatními, osvojili základní dovednosti nutné 

k sociální integraci....Třetím typem chudoby je vPaugamově typologii chudoba 

diskvalifíkující. Dochází k ní při přechodu od průmyslové k postprůmyslové společnosti. 

Počet chudých opět výrazně narůstá. Cesta do chudoby vede pro část z nich skrze 

dlouhodobou nezaměstnanost, pro naprostou většinu však přes nejistou práci.. Právě 

kolem nejisté práce se kumulují další handicapy, jako je nízký příjem, špatná kvalita 

bydlení, vážné zdravotní potíže, vratká rodina, slabě vyvinuté sociální sítě....Ve 

společnosti, která je založena na tom, že sociální jistoty se odvíjejí od stability 

zaměstnání, jsou lidé s prekémími pracovními smlouvami vystaveni nahodilostem ve 

všech oblastech života.“38

Část této práce, která vznikla v roce 1996, se pohybovala na pomezí posledních dvou 

výše zmíněných období. Dnes, již můžeme vnímat důsledky, které dle konceptu 

Paugama spadají do chudoby diskvalifíkující. Přes všechny snahy narůstá počet osob i 

skupin znevýhodněných na trhu práce. S tím se mění i přístup pomáhajících profesí, 

které jsou více zaměřené na individuální, dlouhodobou podporu znevýhodněných osob. 

Stále je zdůrazňován prvek individuální odpovědnosti, narůstá však potřeba adaptace na 

nejisté podmínky jako běžnou a akceptovanou součást života.

38 KELLER, Jan. Tři sociální světy. Vydání první. Praha : Slon, 2010. 211 s. ,s.l49
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„Dnes už není klientem sociální práce člověk, který trpí nějakým osobním deficitem, ale 

lidé, kteří nemohou najít pevné místo ve společnosti, která se rychle proměňuje v rovině 

ekonomické a sociální. Před sociální prací se tak vynořuje zásadní otázka: Jestliže se jí 

ne vždy dařilo integrovat klienty do stabilních sociálních struktur, jak je chce nyní 

integrovat do poměrů krajně nestabilních? Sociální práce se dostává do nezáviděníhodné 

situace. Dokud ještě sociální integraci zajišťoval fungující trh práce a pojišťoval sociální 

stát, pak pro sociální práci zbýval spíše jen pomocný úkol - doladit integraci u jedinců 

různými způsoby handicapovaných. Dnes by ovšem se sejnými prostředky měla zvládat 

integraci velkých skupin lidí, které trh práce odsuzuje k nejistotě, přičemž sociální stát 

má stále méně prostředků ktomu, aby je proti vzrůstající pracovní a životní nejistotě 

účinně pojistil..“39

Práce je v současné společnosti integrujícím a stabilizačním faktorem, který umožňuje 

život ve společnosti a plánování budoucnosti. Novým termínem je tzv. pracující 

chudoba, což poukazuje na skutečnost, že samotná práce již nebude stačit k zajištění 

prosperity a plné integrace.

Jak se s těmito novými výzvami vyrovnává současná společnost a jak je vnímána úloha 

státu při zajištění cílů stanovených Evropskou unií? Je potřeba zamyslet se nad tím, zda 

j e v  silách „znevýhodněného jedinců“, aby si se svou situací poradili, či zda je potřeba 

toto téma veřejně diskutovat a zdůrazňovat úlohu státu při zajišťování podmínek pro 

uskutečnění idejí sociální soudržnosti. Je zřejmé, že obhajoba základních principů 

sociální solidarity je dnes ještě aktuálnější než v době, kdy jsem psala první část této 

práce..

39 KELLER, Jan. Tři sociální světy. Vydání první. Praha : Slon, 2010. 211 s., s.151
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6. Aktivní politika zaměstnanosti v CR

Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je  dosažení plné, 

produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti. Dnem 1. 10. 2004 nabyl účinnosti zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato základní právní norma stanovuje postup k 

dosažení cílů politiky státu v oblasti zaměstnanosti.40

V tomto dokumentu jsou zveřejněny základní cíle politiky zaměstnanosti, vymezeny 

cílové skupiny, kterých se navrhovaná opatření týkají, a návrh těchto opatření a aktivit, 

která jsou považovaná za stěžejní pro zajištění stanovených cílů.

Státní politika zaměstnanosti usiluje o:

• dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách,

• produktivní využití zdrojů pracovních sil,

• zabezpečení práva občanů na zaměstnání.

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce.

Dle Statistické ročenky trhu práce v České republice 2009 MPSV stanovilo, aby nástroji 

a opatřeními aktivní politiky zaměstnanosti úřady práce podporovaly zejména 

následující skupiny nezaměstnaných:

• mladí do 20 let,

• starší 50 let,

• ženy,

• dlouhodobě nezaměstnaní (uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni 

v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců),

• fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,

40 Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v České republice 2009. Praha : MPSV, 2010. 

259 s. Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro/rocenka_2009_portal.pdf>.
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• osoby dotčené současnou hospodskou recesí.

Dále byly úřady práce instruovány, aby se zaměřily na:

• posílení aktivní spolupráce se zaměstnavateli, veřejnou správou na krajské i 

obecní úrovni a s dalšími subjekty z hlediska vzájemné informovanosti o 

možnostech řešení nezaměstnanosti v regionu,

• v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením preferování 

jejich uplatnění na volném trhu práce, a to i za využití pracovní rehabilitace,

• aktivní zapojení vzdělávacích a poradenských institucí dalšího vzdělávání při 

naplňování kvalifikačních potřeb zaměstnanců, uchazečů a zájemců o 

zaměstnání,

• intenzivnější působení na studenty středních škol a jejich rodiče při volbě 

povolání v orientaci na obory chybějící na místním trhu práce prostřednictvím 

Informačních a poradenských středisek,

• podporu přístupu žen k zaměstnáním podporou technik vyhledávání zaměstnání a 

rozvoje klíčových dovedností, zejména v oblasti informační a komunikační 

technologie, diagnostiku a odstranění specifických překážek omezujících 

participaci žen na trhu práce,

• preferování rekvalifikací před ostatními nástroji APZ, a tím posílení 

zaměstnatelnosti osob z dlouhodobého hlediska, financování přednostní profesní 

rekvalifikace pro konkrétní uplatnění na trhu práce, zvýšenou podporu 

rekvalifikace s praktickou částí výuky,

• podporu pracovních míst v rámci APZ, která umožní získání nových odborných 

dovedností a kompetencí pro integraci a další uplatnění na otevřeném pracovním 

trhu,

• využití prostředků Evropského sociálního fondu realizací národních a 

regionálních individuálních projektů (NIP, RIP) financovaných z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
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Z uvedených údajů chci upozornit především na opatření týkající se dalšího vzdělávání, 

poradenství a využívání prostředků Evropského sociálního fondu.

V důsledku společenských změn dnes rozhodování o profesní orientaci nabývá zcela 

nových dimenzí. Poradenství v otázkách volby povolání, rozhodování o vzdělávací a 

profesní dráze, stále častěji označované jako kariérové poradenství, může být jedním z 

nástrojů prevence nezaměstnanosti.

Jako příklad konkrétní aktivity realizované v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti 

úřady práce bych ráda uvedla službu pro nezaměstnané, kterou poskytuje ÚP v Náchodě. 

Jejím cílem je podání přehledu o možnostech zvýšení kvalifikace dospělým osobám s 

různým stupněm ukončeného vzdělání, se zaměřením na regionální dostupnost a 

využitelnost v praxi, Podpora vlastní aktivity občana vedoucí k uplatnění na trhu práce, 

podpora zvyšování kvalifikace a podpora celoživotního vzdělávání

• Semináře pro další vzdělávání/UP v Náchodě

.Úřad práce je správním úřadem (organizační složkou státu) řízeným MPSV ČR. V 

rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti, sleduje situaci na trhu 

práce a přijímá opatření pro ovlivnění poptávky a nabídky. Uchazečům o zaměstnání 

zprostředkovává práci, vyplácí podporu v nezaměstnanosti, informuje o možnostech 

dalšího vzdělávání, poskytuje poradenské služby, kariérové poradenství a poradenství 

pro volbu povolání a rekvalifikace vč. realizace kurzů. Zaměstnavatelům nabízí 

poradenské a informační služby, na volná pracovní místa doporučuje uchazeče o 

zaměstnání, v rámci aktivní politiky zaměstnanosti poskytuje příspěvky při vytvoření 

pracovních míst pro nezaměstnané a spolupracuje na projektech v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů. Svou činnost však rozšířili o nabídku informačního semináře, který 

nabízí zájemcům informace o možnostech vzdělávání a podnikání v daném regionu. 

Cílovou skupinou, které je  tento seminář nabízen, jsou mladiství a dospělí se základním 

a středoškolským vzděláním. Služba je voně dostupná široké veřejnosti.
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• Informace o situaci na trhu práce se zaměřením na přítomné (např. počet evidovaných 

uchazečů o zaměstnání s nejvyšším vzděláním základním x počet volných míst pro 

občany se základním vzděláním x nabídka volných míst pro občany s výučním listem).

• Formy vzdělávání (dálkově x večerně x denně, kombinovaně x prezenčně) - výhody a 

nevýhody.

• Možnosti zvýšení kvalifikace studiem - uvedení konkrétních oborů a podmínek studia 

na konkrétních školách.

• Zkrácené formy studia - seznámení, konkrétní nabídka.

• Zkoušky dílčích kvalifikací - seznámení, konkrétní nabídka.

• Zdroje informací o nabízených možnostech.

• Test vlastního pracovního profilu = Job tip - seznámení, doporučení, nabídka.

Seminář je organizován poradcem pro volbu povolání, který si zve další odborníky.

Služba je nabízena s ohledem na využitelnost v praxi a uplatnění na trhu práce (na 

začátku semináře jsou účastníci seznámeni se situací na trhu práce a aktuálními 

požadavky zaměstnavatelů), seznamuje s dostupnými možnostmi zvýšení kvalifikace, 

má motivovat účastníky ke zvýšení kvalifikace, vést k samostatnosti při rozhodování a 

vyhledávání dalších potřebných informací směřujících k celoživotnímu učení.

Tento program nabízejí pracovníci v rámci běžné agendy ÚP bez další finanční podpory.

Program semináře:
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III. Celoživotní poradenství

1. Definice

Koncept celoživotního poradenství vychází a navazuje na koncept celoživotního učení. 

Podobná je tedy i definice. V návrhu rezoluce Rady EU a zástupců jednotlivých 

členských zemí na jednání Rady o posilování politik, systémů a aktivit v oblasti 

celoživotního poradenství v Evropě je uvedena tato definice:

Poradenství je soubor aktivit,

které umožňují občanům jakéhokoli věku a kdykoli během života

zjišťovat jejich schopnosti, kompetence a zájmy,

aby mohli činit rozhodnutí ohledně vzdělání, odborné přípravy a zaměstnání

a řídit své individuální životní cesty ve vzdělávání se, práci a v jiných oblastech,

v nichž tyto schopnosti a kompetence získávají a/nebo jich užívají.

Celoživotní poradenství, jak o něm budu dále pojednávat, se překrývá s pojmem 

kariérové poradenství - ve své práci budu převážně užívat tento termín. OECD definuje 

kariérové poradenství jako:

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb,

jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování

v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání

a rozvoji kariéry

v kterékoliv fázi jejich života.
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2. Přehled hlavních témat v oblasti celoživotního poradenství

Velkou výzvou pro poradenský systém je koncept celoživotního učení. Ze stejných 

důvodů, ze kterých nabývá na významu celoživotní učení (vysoce kompetitivní 

ekonomický systém, překotný rozvoj technologií, předcházení sociálnímu vyloučení), je 

na místě také nové nastavení poradenského systému coby jakéhosi „značení na cestě 

variabilními drahami životními, vzdělávacími a profesními“. Jeden z klíčových 

materiálů Evropské komise (National actions, 2001, s. 109) uvádí jednoznačně, že 

„úkolem poradce je doprovodit jedince na jejich jedinečné cestě životem, a to 

posilováním motivace, poskytováním relevantních informací a pomocí při 

rozhodování.“41

Komuniké Evropské Unie o celoživotním vzdělávání (listopad 2001), nazvané Proměna 

evropského prostoru oblasti celoživotního učení se v realitu (Making a European Area of 

Lifelong Leaming a Reality), zdůraznilo poradenství jako průřezové téma jdoucí napříč 

rozvojem a zaváděním strategií pro celoživotní učení se, a jako prioritní oblast na 

evropské i na národní úrovni.

Dvě EU Usnesení Rady pro vzdělávání (2004, 2008) upozornily na potřebu silné 

poradenské služby v průběhu celého života, aby byli vybaveni schopnosti řídit své učení 

a kariéry a přechody mezi a v rámci vzdělávání a odborné přípravy a práce. Usnesení 

zaměřil pozornost na čtyřech prioritních oblastech: rozvoj dovedností řízení kariéry, 

dostupnost služeb, zajištění kvality, a koordinace služeb. Považuji za důležité blíže 

popsat prioritní oblasti a vysvětlit termíny, které se v této souvislosti používají.

• Rozvoj dovedností řízení kariéry.

Jde o pojem, kterým se rozumí určitá kompetence, která jednotlivcům pomáhá v 

identifikaci jejich dovedností a vzdělávacích cílů. Jejich rozpoznání má umožnit lepší 

uplatnitelnost na trhu práce a má být rovněž prevencí sociálního vyloučení, případně

41 Vzdělávání poradců v ČR, výzkumná zpráva, Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty 
Masarykovy Univerzity v Brně, Brno 2004
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prostředkem začlenění do evropské společnosti. Jde tedy o rozšíření kompetencí a 

nástroj ke zvýšení individuální odpovědnosti jednotlivců.

Pro úspěšné dosažení této politické priority se vytvářejí potřebné nástroje, které jsou 

závislé na konkrétních možnostech a potřebách cílových skupin. Toto téma je např. 

začleňováno do výukových program. V oblasti práce a zaměstnanosti k tomu mají 

pomáhat právě poradenské služby, nové přístupy a metody. Hledají se cesty, jak 

zohlednit tyto metody pro určité skupiny se speciálními potřebami a pro konkrétní cíle.

Důležitou skutečností v tomto konceptu je víra, že právě kompetence řízení vlastní 

kariéry pomůže jednotlivcům v získání a udržení zaměstnanosti, a že poradenství hraje v 

tomto procesu významnou roli.

• Dostupnost služeb

Dostupnost informací a poradenských služeb je další z klíčových priorit, které si 

evropská společnost stanovila pro rozvoj poradenských služeb v současnosti. K dosažení 

tohoto cíle se jednotlivé členské státy snaží o koordinaci nabízených služeb na národní, 

regionální a místní úrovni. Pozornost je zaměřena rovněž na individualizaci nabízených 

služeb a jejich specifikaci a dostupnost pro jednotlivé cílové skupiny (lidé nad 50 let, 

mládež, dlouhodobě nezaměstnaní apod.). Některými z nástrojů, které slouží k naplnění 

stanovených cílů, jsou například programy zaměřené na mladé lidi, kteří nedokončili 

školní docházku, a požívání informačních technologií, které usnadňují dostupnost a 

použitelnost pro některé cílové skupiny.

• Zajištění kvality

Kvalitní poradenské služby mají doplňovat a podporovat systém celoživotního 

vzdělávání, a přispívat k zaměstnanosti, řízení vlastní kariéry a života jednotlivců. K 

zajištění kvalitních služeb mají napomáhat vytvářené standarty kvality, indikátory pro 

měření kvality a nové metodiky, jejich zavádění do praxe a sdílení dosažených poznatků 

mezi jednotlivými evropskými státy. Klíčovým prvkem zajištění kvalitních 

poradenských služeb je identifikace kompetencí poradenských pracovníků, včetně jejich 

vzdělávání a další profesní podpory.
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• Koordinace služeb

V oblasti koordinace služeb je klíčovým momentem zajištění efektivity poskytovaných 

služeb. Velkým tématem v této oblasti je  vytvoření komplexních služeb a sjednocení 

systém poradenství v oblasti vzdělávání a v oblasti zaměstnanosti. Jednotný systém by 

měl poskytovat ucelené informace o možnostech vzdělávání a trhu práce. Do tohoto 

systému by měli být zahrnuti všichni aktéři na národní i místní úrovni, včetně 

poradenských a studentských asociací, neziskových organizací apod.

Zdroj: Access to Success -  Lifelong Guidance fo r  Better Learning and Working in 

Europe.CEDEFOP, Luxembourg, 2010.

3. Terminologie

Termíny celoživotní vzdělávání a celoživotní poradenství se používají především v 

evropských strategiích vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního začleňování. Pojem 

kariérové poradenství je více chápán jako poradenství při přechodu ze vzdělávání k 

zaměstnání. Posun k termínu celoživotní poradenství odráží potřebu celoživotního 

rozvoje, a zahrnutí komplexního poradenství, tedy nejen poradenství v oblasti volby 

povolání. V kontextu České republiky není ani samotný termín kariérové poradenství 

(career guidance) běžně používán, jeho použití se rozšiřuje až v posledních letech. 

Nahrazuje termín poradenství pro volbu povolání (vocational guidance). Poradenství pro 

volbu povolání se zaměřuje na volbu povolání a liší se od poradenství v oblasti 

vzdělávání (educational guidance), které se zaměřuje na výběr studijních oborů. 

Kariérové poradenství spojuje tyto dvě oblasti dohromady a klade důraz na vzájemnou 

interakci mezi učením a prací.

Vychází se i z užívání anglických pojmů: advising, guidance, counselling, jejichž 

překlad do českého jazyka může výrazně změnit význam vlastního pojmu poradenství.

V současné době se používají pojmy jako: profesní poradenství (vocational guidance),
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kariérové poradenství (career guidance, career counselling) a celoživotní poradenství 

(lifelong guidance). Často se používají v podobném nebo ve stejném významu.

4. Kariérové poradenství

Významnou součástí strategie celoživotního vzdělávání je kariérové poradenství 

(v evropské terminologii formulované jako celoživotní poradenství). Kariérové 

poradenství zvyšuje efektivitu vzájemných vazeb mezi sférou vzdělávání a sférou práce. 

Přispívá k zabezpečení rovnosti šancí v otázce vzdělávání a uplatnění na trhu práce, a 

umožňuje lidem efektivně rozvíjet svůj potenciál v průběhu celého života. Výše popsané 

společenské změny rovněž způsobují nutnost přizpůsobovat se změněným podmínkám.

Praxe kariérového poradenství je  založena na určitých výchozích předpokladech. Ty se 

týkají především způsobu, jakým se lidé o své kariéře rozhodují, kontextu, ve kterém žijí 

a role poradce. Jak jsem již zmínila, především jde o vymezení jedince ve společnosti - 

předpokládá se, že ačkoliv se člověk pohybuje v určitém prostředí a je ve vztahu 

s ostatními, způsob jeho rozhodování je aspoň do určité míry svobodný a na těchto 

podmínkách nezávislý. Východiskem při popisu současného konceptu kariérového 

poradenství je vnímání člověka jako bytosti žijící ve složitém celku, jehož je práce 

nedílnou součástí. Člověk žije v určitém prostředí, vyznává určité hodnoty, má rodinu, 

volný čas a další zájmy. Každý člověk je rovněž zapojen v mnoha životních i pracovních 

rolích. To zahrnuje placenou i neplacenou práci. Člověk se již nerozhoduje jednou za 

život, spíše je  pravděpodobné, že bude muset volit vícekrát v průběhu celého života. 

Každá práce může být užitečná a smysluplná a kromě zdroje obživy přinášet užitek pro 

společnost. Volba určité profese, kariémí plánování, je vnímána jako součást plánování 

celého života.
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Úloha poradce tedy v podstatě spočívá v těchto čtyřech rolích:

1. pomoc v identifikaci vlastních hodnot, cílů apod.

2. pomoc v hledání informačních zdrojů

3. pomoc s rozhodovacím procesem

4. pomoc stát se aktivním činitelem vlastního kariérového rozvoje (kariérový 

management).

Hlavním cílem poradenských služeb je pomáhat jedincům při rozhodování v otázkách 

vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání. Kariérové poradenství zahrnuje 

poskytování informací, rad a doprovázení, služby poskytované prostřednictvím 

informačních technologií - informace o profesích, možnostech zaměstnání či odborné 

přípravy. Mezi služby kariérového poradenství patří i tzv. kariérové vzdělávání ve 

školách. Tento celý komplex představuje nejen služby pro jedince, kteří ještě nevstoupili 

na trh práce, ale také pro ty, kteří si zaměstnání právě hledají a ty, co jsou již 

zaměstnaní. Společným jmenovatelem všech služeb je  seberealizace jedince neboli 

rozvoj kariéry v kterékoliv fázi jeho života.

V jedné z výzkumných zpráv je uvedeno motto: „Každý má svého poradce, každý zná 

svého poradce, každý má rád svého poradce“. V situaci, ve které se nachází systém 

poradenství v České republice působí tento citát poněkud nepřiměřeně. Běžnou praxí je 

vyhledávat pomoc až v případě problému, nikoliv jako jeden z podpůrných prostředků 

v rozvíjení kariéry. Mým cílem je ukázat v této práci poradenství jako běžnou součást 

nabízených služeb, které mohou pomoci jednotlivcům v průběhu celého života 

orientovat se ve společnosti a činit potřebné volby spojené se vzděláváními a 

zaměstnaností. Považuji tedy za důležité, aby systém poradenských služeb byl přístupný 

pro každého a možnost poradit se vnímaná jako běžná součást života. Pracovní uplatnění 

není jen ekonomickou nutností, ale v současné evropské společnosti i je otázkou 

identity, sebeurčení každého člověka.
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4.1 Historie a vývoj kariérového poradenství v Evropě

Kariérové poradenství je spjato s rozvojem průmyslové výroby, změnou struktury 

zaměstnanosti a současně s nárůstem nezaměstnanosti. Systematický vývoj 

poradenských služeb (guidance) byl nejdříve spojen s aktivitami orientovanými na 

pracovní uplatnění a zaměřenými především na mladé lidi. Poradenské služby 

(counselling) obvykle řešily sociální problémy v poválečné Evropě. Původní idea 

kariérového poradenství spočívala v pomoci nalezení správné volby, která spojí 

předpoklady a dovednosti daného jedince s určitým druhem zaměstnání a následně 

nalezením vhodného pracovní příležitosti. (Parsons, Holland) Důraz zde byl kladen na 

důkladné poznání jednice a jeho schopností. Hledání zaměstnání v tomto případě 

náležela k určitému věku - zpravidla do 20 let. „Během padesátých let mnoho 

evropských zemí postupně přijalo myšlenky poradenského hnutí vzniklého v Americe. 

Ve Velké Británii byly časné fáze poradenství vázány na historický vývoj, ve kterém se 

na sociální problémy reagovalo s pomocí expertů, z nichž mnozí používali více či méně 

psychoterapeuticky orientovaný přístup. Tím lze částečně vysvětlit, proč je občas 

poradenství mylně chápáno jako rozšíření psychoterapie“42

Dále se tedy teorie kariérového poradenství rozvíjely směrem ke vnímání kariéry jako 

vývojového procesu. Objevují se zde termíny jako sebepojetí, životní prostor a životní 

cyklus. Tento cyklus se mohl v případě kariéry zopakovat i vícekrát za život (Super). 

Rozvoj profesní dráhy je  vnímán v kontextu života a kariérové poradenství se tak dotýká 

mnoha jeho aspektů - ekonomických, sociálních, vzdělávacích změn.

Dnes je kariérové poradenství vnímáno jako poradenství celoživotní, jako plánování 

životní dráhy. Do poradenství vstupují takové proměnné jako je kultura, změna, 

nejistota, nepředvídatelné události apod.

42 LAUNIKARI, Mika; PUUKARI, Sauli. Multikulturní poradenství: Teoretické základy a osvědčené 
postupy v Evropě. První. Praha : Dům zahraničních služeb MSMT, 2009. 290 s., s. 62
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Tradiční profesní poradenství se zaměřuje na pomoc k informované profesní volbě 

- cíl:

1. Zkoumání zájmů, schopností, hodnot;

2. Zkoumání světa práce;

3. Určení „nejvhodnějšího“ povolání porovnáním potenciálu osoby s charakte

ristiky daného povolání;

4. Vytvoření plánu k získání požadovaného vzdělání;

5. Dokončení vzdělání, získání stabilního zaměstnání, práce a kariémí postup;

6. Důchod.

Hledisko kariérního managementu se nezaměřuje na správnou volbu nýbrž na 

získání schopností správně se rozhodovat v průběhu života - cestu:

1. Poznání sebe sama -  věřit sobě a následovat „vlastnímu srdci“;

2. Zaměření na cestu, nikoliv cíl -  stát se dobrým cestovatelem;

3. Nikdo není sám -  získat spojence a být dobrým spojencem;

4. Změna je stálá, a přináší nové příležitosti;

5. Učení je celoživotní záležitost.
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5. Teoretická východiska a přístupy v kariérového poradenství

Cílem této kapitoly je představit teorie a přístupy, které představují holistický pohled na 

člověka a zahrnují kulturní a další prvky, které ovlivňuj způsob, jakým se člověk 

vztahuje ke společnosti a ke světu práce. Nezabývám se psychodiagnostickými 

metodami ani dalšími přístupy, které jsou zaměřeny na rozhodovací procesy, typologie 

osobnosti (Holland) apod.

5.1 Sociodynamické poradenství
Tvůrcem tohoto poradenského směru je Vance Peavy, jeden z hlavních představitelů 

profesionálních poradců v Kanadě, ale také v Evropě, Austrálii a USA. Působil jako 

šéfredaktor listu The Canadian Journal of Counselling.

Peavy označuje sociodynamické poradenství jako postindustriální pojetí poradenství, 

které se skládá ze tří prvků:

• zohlednění současného postindustriálního života společnosti a společenské 

konstrukce vlastní osobnosti v současné společnosti,

• filosofie pomoci,

• souboru poradenských technik založených na a) a b).

Sociodynamické pojetí zahrnuje několik vědních disciplín: konstruktivismus, narativní 

teorii, pragmatickou filosofii, literární teorii, pedagogiku, sociologii, psychologii a 

sociokultumí historii. Sociodynamické poradenství je svébytným sociokultumím 

oborem, který je založen na dvou základních pojmech - plánování života a vlastní 

identita.

Pojem kariéry jakožto povolání je  zde nahrazen pojmem kariéry jakožto života. Osoba 

(vyjádřené, autobiografické já) je definována jako dynamická interakce pěti oblastí 

důležitých životních zkušeností a činností: 1) práce/vzdělávání, 2) vztahů/intimity, 3) 

zdraví/těla, 4) duchovního života/životní filosofie a 5) odpočinku/rekreace/kreativity.
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Cílem poradenského procesu v sociodynamickém poradenství je hledání smyslu. S 

pomocí poradce tak mohou lidé lépe plánovat a reorganizovat své životní aktivity tím 

způsobem, aby se zvýšily jejich možnosti dosáhnout cíle, které považují za důležité. 

Poradce zpravidla nabízí různé modely řešení problémů v rámci diskuze. Místo odborné 

terminologie používá sociodynamické poradenství běžný jazyk a kulturně citlivou 

komunikaci.

Jedním z důležitých aspektů tohoto přístupu je rovněž potřeba vystoupit ze zajetých 

metod, kreativně přizpůsobovat teorii i praxi potřebám života, jedinců i samotných 

poradců, tedy zacházet se skutečností citlivě, ale kreativně a s otevřenou myslí. Jako 

příklad je možné uvést používání metafor, metody zaměřené na mapování osobního 

prostoru, použití výtvarných a výrazových prostředků, různé způsoby rozhovorů a 

plánování budoucnosti apod. Příkladem narativního přístupu je metoda „Life stories“, 

která vychází z potřeby porozumění sobě a vlastnímu životu, kultuře, ve které žijeme 

jako formujícímu prvku jedinečnosti i vzájemnosti, a následně převyprávění vlastního 

života jako příběhu, skrze který je  možné hledat motivaci k dalším krokům.

Sociodynamické poradenství pracuje s metodami individuálního i skupinového 

poradenství. Skupinové poradenství je vnímáno jako příležitost k vytvoření prostředí 

vhodného k rozvoji kapacity jednotlivců, pro interaktivní výměnu mezi zúčastněnými a 

možností podpory mezi všemi zúčastněnými.

5.2 Význam pracovních a kulturních hodnot při výběru povolání, 
spokojenosti a úspěchu.
Kritika současných teorií vychází z námitky, že neberou v úvahu etnické a kulturní 

menšiny. Podrobnou analýzu zpracovala Duane Brown ve své knize Career Choice and 

Development. Výchozím předpokladem jsou některá zjištění, týkající se způsobu 

rozhodování o výběru zaměstnání. To je ovlivněno mnoha vnějšími faktory, je činěno za 

podmínek nejistoty a malé informovanosti. Hodnotový systém jednotlivce je pak 

primárním základem po vnímání, myšlení i jednání.

Hodnoty jsou vytvářeny i kulturním prostředím. Specifika kulturních potřeb se vztahují 

k vnímání lidské podstaty, vztahu člověka a přírody, časovou orientaci (na přítomnost či
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budoucnost), aktivitu, sebeovládání a sociální vztahy. Kulturní hodnoty ovlivňují rovněž 

pracovní hodnoty (finanční prosperita, odpovědnost apod.) a hodnoty vyplývající z 

životní role. Hodnoty jsou velmi stálé. K jejich změnám může docházet dvojím 

způsobem - na základě konfliktu (většinou střet s hodnotovým systémem majority) nebo 

kontemplativního procesu (např. po prožité těžké události, např. smrti blízké osoby 

apod.).

Jako konkrétní příklad důležitosti reflexe životních hodnot pro práci s klientem mohu 

uvést následující situaci, která může způsobit nedorozumění v poradenské práci.. 

Sociální vztahy mají vliv na způsob rozhodování. V kultuře, která vnímá rozhodování 

jako individuální, racionálně založený proces, může vzniknout vnitřní konflikt pro 

jedince, který pochází z odlišné kultury, kde rozhodování je činěno v určitém 

společenství, rodině apod. Poradce by měl rozumět tomuto procesu a umět s ním 

pracovat.

5.3 M ultikulturní poradenství

Dnešní Evropa se skládá z 44 nezávislých zemí s celkovou populací téměř 728 milionů 

obyvatel, Evropská unie s 25 členskými státy má přitom 453 milionů obyvatel.(Eurostat 

2004; OSN 2002).

„Evropa je dnes etnicky, nábožensky, jazykově a kulturně složitou realitou. Je 

domovem milionů lidí z neevropských prostředí a působí na ni souvislosti a kulturní 

vlivy z celého světa. Proto jsou porozumění různým kulturám a schopnost s nimi 

komunikovat velmi užitečné pro všechny poradce, pracující v Evropě 21. století s 

nejrůznějšími minoritními populacemi.“ 43

„Právní uznání minorit a z něj plynoucí respektování jejich práv přispívají k pokojnému 

soužití v Evropě. K potlačení rasismu, diskriminace a xenofobie nestačí jen účinné 

zákony, podstatně důležitější bude změna postojů a chování evropských občanů.“ 44

43 LAUNIKARI, Mika; PUUKARI, Sauli. Multikulturní poradenství: Teoretické základy a osvědčené 
postupy v Evropě. První. Praha : Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 290 s., s. 9
44 LAUNIKARI, Mika; PUUKARI, Sauli. Multikulturní poradenství : Teoretické základy a osvědčené 
postupy v Evropě. První. Praha : Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 290 s., s. 18
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Multikulturní poradenství je nazýváno tzv. čtvrtou silou v poradenství., doplňující tři 

tradiční orientační směry (psychodynamický, existenciálně-humanistický a kognitivní).

Tradiční teorie poradenství a psychoterapie se vyvíjely v západním kulturním prostředí. 

Zdůrazňují cítící self (humanisticko-existenciální), případně self (já) myslící 

(kognitivní), jednající (behaviorální) nebo sociální (rodinné systémy), (Sue a kol. 1996). 

Každá z těchto skupin teorií zdůrazňuje důležité, ale v určitém ohledu úzké aspekty 

lidské povahy a všechny takřka naprosto postrádají rozměr kulturní diverzity. Proto byl 

třeba ucelenější teoretický přístup, který by vyhověl potřebám kulturně a etnicky 

rozmanitých populací.“ 45

Důležitou součástí multikulturního poradenství je rovněž vzdělávání. „Je užitečné 

všimnout si, že multikulturní vzdělávání a multikulturní poradenství mají společný 

základ. Proto by měla být možná spolupráce odborníků pracujících v těchto dvou 

navzájem propojených oblastech při vedení výcviků určených jak poradcům, tak 

učitelům. Je to důležité také proto, že poradci, učitelé a další skupiny odborníků, jako 

jsou sociální pracovníci a pracovníci v oblasti duševního zdraví, by měli vytvářet sítě, 

které budou v procesu adaptace na novou kulturu spolupracovat na lepší podpoře 

imigrantů při jejich integraci do nové společnosti.“46

Vzdělávání v multikulturní oblasti úzce souvisí s ochotou uvědomování si vlastních 

postojů, hodnot a předsudků, ochotou poznávat odlišnosti a osvojit si techniky a 

strategie pro tuto práci potřebné. „Musíme si začít více uvědomovat svou osobní historii 

a cesty, kterými jsme se stali tím, čím dnes jsme.“47

„Často citované představy, že je nutné, aby si poradci více uvědomovali kulturní rozdíly 

a byli k nim citlivější, byly kritizovány jako nedostačující. Při rozvíjení multikulturního 

poradenství je  třeba brát v úvahu širší škálu aspektů. K rozdílům v kulturním zázemí

45 LAUNIKARI, Mika; PUUKARI, Sauli. Multikulturní poradenství: Teoretické základy a osvědčené 
postupy v Evropě. První. Praha : Dům zahraničních služeb MSMT, 2009. 290 s., s. 64
46 LAUNIKARI, Mika; PUUKARI, Sauli. Multikulturní poradenství: Teoretické základy a osvědčené 
postupy v Evropě. První. Praha : Dům zahraničních služeb MSMT, 2009. 290 s., s. 170

47 LAUNIKARI, Mika; PUUKARI, Sauli. Multikulturní poradenství: Teoretické základy a osvědčené 
postupy v Evropě. První. Praha : Dům zahraničních služeb MSMT, 2009. 290 s., s. 27

86



poradců a klientů je nutné přistupovat a studovat je z různých perspektiv, jak navrhují 

Sunderg a Sue (1989):“ 48

• je nezbytné vzájemné porozumění cílům poradenství a očekáváním v souvislosti 

s ním.

• poradci by měli mít rozvinuté interkultumí porozumění a komunikační 

dovednosti

• je třeba rozvíjet interkultumí postoje a dovednosti

• v poradenském procesu by mělo být chápáno a registrováno vnější prostředí 

klientů

• poradce by měl být schopen rozumět univerzálním a kulturně specifickým 

prvkům a rozlišovat je

Práce poradce v multikulturní společnosti má tedy některé specifika, která by měla být 

vzata v úvahu, a integrována do poradenské práce. Je možné říci, že jde o univerzální 

pravidla, jež některé poradenské směry zohledňují při jakékoliv poradenské práci.

Příkladem, kdy je potřeba tato pravidla uplatnit, je individuální či skupinové poradenství 

pro zahraniční studenty vysokých škol, pro práci s migrantyapod.

48 LAUNIKARI, Mika; PUUKARI, Sauli. Multikulturní poradenství: Teoretické základy a osvědčené 
postupy v Evropě. První. Praha : Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 290 s., s. 27
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5.4 Teorie - Planned happenstance (H.B.Gelatt)

Pro tuto teorii je  obtížné hledat český ekvivalent. Jde o přístup, který rozpracoval John 

Krumbolz. Popisovaný přístup vychází z výše popsaných skutečností, které 

charakterizují dnešní dobu:

• globalizace

• množství informací a přístup k informacím

• vzrůstající počet alternativ všeho druhu

• měnící se trh práce

Pracuje se zapojením neplánovaných událostí, „náhod“. Podporuje takové vlastnosti, 

jako je zvědavost, vytrvalost, optimismus, flexibilita a ochota riskovat do plánování a 

realizaci jednotlivých kroků v životě a v pracovní kariéře. Úkolem poradce je pomoci 

klientovi přijímat a využívat neplánované události. Nerozhodnost nemusí být vnímána 

problém, ale jako otevřenost budoucnosti Neznamená to však pasivní čekání na 

neplánované události - součástí je příprava - poradce pomáhá klientovi připravit se na 

tyto neočekávané události (vzdělávat se, rozvíjet dovednosti, zůstává otevřen nahodilým 

událostem).

Pro příklad uvádím pět základních dovedností, které by si člověk s pomocí poradce ml 

rozvíjet:

1. Zvědavost - vyhledávání nových příležitostí k učení

2. Vytrvalost - vyvíjet úsilí i v případě neúspěchu

3. Flexibilita - schopnost měnit přístup podle okolností

4. Optimismus - vynímat události jako příležitosti k rozvoji a učení se

5. Ochota riskovat - i v případě nejistého výsledku
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6. Systém kariérového poradenství v CR

Profesní poradenství, případně poradenství pro volbu povolání, má v ČR dlouhou 

tradici..V tomto roce oslaví Česká republika 90. výročí trvání profesního poradenství. U 

příležitosti tohoto výročí se v roce 2010 bude v Praze konat rovněž mezinárodní kongres 

„Kariérové poradenství v rychle se měnícím světě“.

„Ústředí poraden pro volbu povolání se sídlem v Praze bylo založeno roku 1920 a v 

roce 1921 se ústředí připojilo k právě založenému Psychotechnickému ústavu 

Masarykovy akademie práce. Psychotechnický ústav sledoval především otázky

fyziologie a psychologie práce v průmyslu....  Nej významnější publikací z 20. let je

sborník "Správná volba povolání" (Lancová, Říha, Stejskal a Šeracký). Vyšel v roce 

1925. J. Lancová (roz. Husáková), generální sekretářka Odboru pro zřízení poraden pro 

volbu povolání Psychotechnického ústavu byla literárně činná v oblasti volby povolání 

od raných let (Husáková, 1920, 1922). Lancová velkou pozornost věnovala také výběru 

samotných poradců. Žádala: a) pozitivní vztah k práci, kterou má vykonávat, b) 

odpovídající povahu, c) příslušné schopnosti, d) vzdělání a životní zkušenosti, e) 

odborný výcvik pro řešení poradenských úkolů. Tyto požadavky jsou stále aktuální.

Poradenský přístup Lancové bychom mohli označit za indirektivní:

"Raditi mu však: jdi na to nebo ono povolání, je pro poradce příliš odpovědné ...Poradce 

může nanejvýš upozornit dítě na to povolání, proti nimž by po jeho úsudku nebylo 

námitek. Výběr a konečnou volbu musí učiniti dítě samo".

Poradny pro volbu povolání vznikly nejčastěji při úřadech pro péči o mládež, ale i jiné 

instituce si počaly všímat těchto poraden a zřizovat je. Byly to zejména ústavy pro 

zvelebování živností, instituce sociálně zdravotní a jiné. Poradny pro volbu povolání 

mívaly i oddělení pro vysokoškolské studenty (Lancová, 1925).

Mimoto byly zřizovány i speciální poradny, např. studentské (akademické) a vojenské.

V Praze vznikla první akademická poradna v roce 1935, a to jako součást Ústředního 

psychotechnického ústavu (zakladatel V. Tardy).

v
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Akademické poradny se týkaly studentů i na středních školách. Výraz vysokoškolské 

poradenství tedy není synonymní s výrazem akademické poradenství. Také některé 

závody si zřizovaly svoje poradny (např. Vítkovické železárny, Elektrické podniky 

pražské). V Karlínské poradně pro volbu povolání pracoval např. J. Brožek, ale pouze od 

jara do podzimu 1937, kdy přešel jako průmyslový psycholog k firmě Baťa do Zlína.“49 

Pojem kariérové poradenství se však začal používat poměrně nedávno.

V současné době fungují v České republice dva vedle sebe působící systémy. První 

z nich je součástí resortu MPSV jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

druhý v resortu MSMT.

Poradenství v rámci resortu práce a sociálních věcí funguje především díky úřadům 

práce konkrétně prostřednictvím oddělení zprostředkování, oddělení poradenství a 

informačního a poradenského střediska (IPS). Poradenská péče v této oblasti poskytuje 

služby související s volbou povolání, řešení problémů přechodu mezi školou a prací, 

vyhledávání optimálního pracovního uplatnění, informace o možnostech získávání 

zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace, seznamy volných pracovních míst v dané 

lokalitě. Důraz je kladen především na nalezení zaměstnání než dlouhodobý rozvoj 

kariéry. V rámci služeb zaměstnanosti poskytovaných státem se kariérové poradenství 

obecně zaměřuje na nezaměstnané. Služby pro zaměstnané jsou mnohem omezenější.

Do resortu MPSV je možné zařadit rovněž služby, poskytované neziskovými 

organizacemi. Poradenství je zde součástí mnoha komplexních služeb zaměřených na 

integraci znevýhodněných skupin. V současné době, také v souvislosti s financováním 

těchto projektů z ESF, se tyto služby zkvalitňují a v mnohém čerpají z evropských 

zkušeností.

49 KOHOUTEK, Rudolf. Rudolfkohoute.blog.cz [online]. 29. listopadu 2008 [cit. 2010-09-18],
Psychologie v teorii a praxi. Dostupné z WWW: <http://rudolfkohoutek.blog.cz/0811/maladaptivni- 
profesni-a-studijni-orientace>.
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Školský poradenský systém je  orientován na poradenství žákům, studentům a rodičům 

při úvahách o změně či volbě dalšího vzdělávání i při profesní orientaci a na přípravu ke 

vstupu na trh práce. V resortu školství jsou poskytovány poradenské služby 

prostřednictvím těchto poradenských zařízení: pedagogicko - psychologických poraden, 

speciálně pedagogických center a jednotlivých pracovníků působících přímo na školách, 

jimž jsou výchovní poradci, metodici prevence. V poslední době dochází také k 

rychlému rozvoji vysokoškolského poradenství. Poradenství v této oblasti může být 

vzdáleno trhu práce a zaměřeno pouze na rozhodnutí v rámci vzdělávacího procesu. 

Pokud je kombinováno s osobním a studijním poradenstvím, dostává se mu všeobecně 

nízké priority. Z tohoto důvodu se strategie zaměřené na rozvoj poradenství v České 

republice zaměřují na propojení a větší spolupráci subjektů v rámci těchto dvou 

systémů.

Samostatně lze definovat třetí systém poradenských služeb pro dospělé - soukromé 

poradenské služby, které je možné nalézt pod termínem rozvoj lidských zdrojů. Tyto 

služby fungují částečně v resortu MPO, částečně pod různými subjekty a nejsou 

koordinovány na národní úrovni

Poradenství na pracovišti je převážně poskytováno zaměstnavateli a soukromými 

subjekty. Nejedená se jen o poradenské subjekty, ale o zaměstnavatele, které v rámci 

svých činností poskytují kariérové poradenství svým zaměstnancům. Důležitou roli 

v tomto směru mají, nebo by mohly mít i odborové zaměstnanecké svazy.

Poradenství je tradičně poskytováno jako veřejná služba a původně bylo určeno k tomu, 

aby doprovázelo počáteční přechod mezi školou a trhem práce. V posledních třiceti 

letech se velmi rozšířily soukromé služby, zejména pro vysoce kvalifikované 

pracovníky. V některých členských státech je mnoho poradenských služeb zcela nebo 

částečně privatizovaných. Také samotné podniky začaly investovat do poradenských 

služeb pro své zaměstnance. Povinností veřejného sektoru však zůstává stanovit 

dohodnuté minimální standardy kvality a definovat sféru jejich působnosti.
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7. Poradenství pro dospělé v komunitním prostředí

Podobně jako v kapitole o komunitním vzdělávání, i zde bych chtěla upozornit na 

některé zvláštnosti a předpoklady poradenských sužeb poskytovaných v komunitním 

prostředí. To se týká především projektů zaměřených na osoby znevýhodněné na trhu 

práce, osoby ze sociokultumě znevýhodněného prostředí apod.

I zde je důvodem potřeba poskytovat služby ve známém, nestresujícím prostředí. Jedná s 

většinou o nízkoprahové služby (viz komunitní centrum InBáze), jejichž podmínkou je 

snadná dostupnost místní i časová, možnost přijít bez objednání apod. Má jí o místa, 

kam lidé přicházejí i za jiným účelem, např. na společná srkání, kulturní programy apod.

Je potřeba, aby takto nabízené služby byly komplexní, tedy aby na jednom místě bylo k 

dispozici odborníci pro řešení různých situací, které jsou spojené se životem i s 

pracovním uplatněním. Tyto služby většinou nabízejí neziskové organizace. Jde o směs 

poradenství a vzdělávacích služeb, včetně možnosti přímé podpory.

Přístup ke klientům v rámci komunitního poradenství je nediskriminační, zaměřený 

především na podporu a osobní rozvoj. V rámci tohoto přístupu se rozvíjí techniky jako 

je např. mentoring (poskytování neformálního osobního vedení). Důraz je kladen na 

motivaci klientů ke změně, směrování k samostatnosti při poskytnutí bezpečného, 

podpůrného prostředí. Součástí práce poradce je i poskytování informací a odkazování 

klienta na specializované služby.

Od vstupu do EU se ČR zapojila do mnoha mezinárodních projektů, zaměřených na 

oblast skupin znevýhodněných na trhu práce. Mnoho projektů bylo financováno 

Evropskou komisí prostřednictvím výše zmíněných ESF a z prostředků státního 

rozpočtu. Jsou to např. projekty na vzdělávání a pracovní uplatnění žen po MD, 

migrantů, osob po výkonu trestu a dalších definovaných skupin.

Jedním z projektů, zaměřených na vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné osoby 

vkomuntiním prostředí, ve kterém jsem působila jako pracovní poradkyně a
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koordinátorka vzdělávacích programů pro migranty, je projekt občanského sdružení 

Berkat. Příklad tohoto projektu uvádím jako vlastní zkušenost možného spojení 

komunitní/sociální práce a kariérového poradenství.

7.1 Komunitní centrum InBáze.
Občanské sdružení Berkat vzniklo v roce 2001. Jeho prvotním cílem byla pomoc lidem 

(zejména ženám, dětem a starým lidem) postiženým válečnými konflikty v Čečensku a 

později v Afghánistánu. V České republice Berkat vyvíjel osvětovou činnost. Postupně, 

od roku 2005, se Berkat ve spektru organizací zabývajících se pomocí migrantům 

zaměřil zejména na jejich pracovní uplatnění a komunitní aktivity napomáhající 

integraci celých rodin.

V květnu 2006 otevřelo občanské sdružení Berkat komunitní centrum InBáze, které bylo 

v té době prvním zařízením svého druhu v ČR poskytující komplexní služby pro cílovou 

skupinu migrantů a jejich integraci do české společnosti. InBáze vznikla na základě 

dlouholeté zkušenosti o. s. Berkat s individuální, především dobrovolnou prací s 

migranty, kteří přišli hledat do ČR druhý domov a poskytla této práci profesionální 

zázemí a širší sociální rozměr.

Projekt InBáze byl v období 1. 2. 2006 do 30.1. 2008 stoprocentně financován 

z Evrospkého sociálního fondu.

InBáze je  nízkoprahové zařízení v centru Prahy, kde mají klienti k dispozici komunitní 

místnost, učebnu s knihovnou s volným internetem, šicí dílnu a dětský koutek. Centrum 

poskytuje širokou nabídku aktivit. Důležitou součástí této nabídky jsou vzdělávací 

programy, především kurzy češtiny pro cizince a kurzy počítačových dovedností.

Jeden z programů centra byl zaměřen na pomoc při hledání legálního pracovního

uplatnění v České republice. Na základě dlouhodobého kontaktu s pracovní poradkyní

měli zájemci možnost absolvovat rekvalifikační kurz, který byl plně nebo částečně

hrazen z projektů. Se všemi účastníky rekvalifikačních kurzů byl sestaven individuální

plán. Pracovní poradenství zahrnovala možnost bezplatně navštěvovat nabízení kurzy

v rámci komunitního centra, individuální podporu ve vzdělávání, poskytování informací,

pomoc s výběrem rekvalifikačního kurzu a následně podporu při jeho absolvování. Po
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skončení či ještě v průběhu kurzu, na základě předem stanoveného plánu, byla klientům 

nabídnuta též pomoc při hledání zaměstnání.

Výše popsané aktivity byly doplněny širokou nabídkou služeb - právní a sociální 

poradenství, komunitní aktivity, terapeutické poradenství, podpora rodin. Všechny tyto 

aktivity se v průběhu projektu osvědčily jako výrazný motivační faktor pro studium a 

zvládání českého jazyka a také pro zvládání dalších kroků, vedoucích k úspěšné 

integraci do české společnosti. Pracovní poradkyně průběžně konzultovala aktuální 

situaci účastníků kurzů s lektory i klienty v návaznosti na další poskytované služby. Po 

celé dva roky probíhaly kurzy úspěšně, byly plně obsazené, a zájem o kurzy převyšoval 

možnosti komunitního centra.

8. Evropské sítě pro rozvoj poradenství a evropské iniciativy

8.1 ELGPN - Evropská síť politik v oblasti celoživotního poradenství
(European Lifelong Guidance Policy Network)

Evropská sít politik v oblasti celoživotního poradenství (European Lifelong Guidance 

Policy Network - ELGPN) vznikla v roce 2007 z iniciativy expertní skupiny Evropské 

komise pro celoživotní poradenství.

Vedle členských zemí na aktivitách sítě ELGPN se podílí také relevantní organizace, sítě 

a jiné subjekty. Síť ELGPN zajišťuje koordinaci činností s relevantními subjekty na 

úrovni EU, na národní a na mezinárodní úrovni. Jedná se především o tyto subjekty:

Síť Euroguidance, evropská veřejná síť služeb zaměstnávání (EPS), profesní sítě, 

zejména Evropské fórum vysokoškolského poradenství (FEDORA), Mezinárodní 

středisko pro kariémí rozvoj a veřejnou politiku (ICCDPP) a jiné mezinárodní 

organizace a subjekty (OECD, IAEVG).

Cílem Evropské sítě celoživotního poradenství je asistovat členským zemím a Evropské

komisi v podpoře evropské spolupráce v oblasti celoživotního poradenství jak ve sféře
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vzdělávání, tak i ve sféře zaměstnanosti. Účelem je podporovat spolupráci v 

celoživotním poradenství na úrovni členských zemí, vytvářet návrhy odpovídajících 

struktur a podporovat mechanismy pro implementaci priorit prohlášených v Usneseních 

Rady EU o celoživotním poradenství (2004, 2008).

Zdroj: MUH1Č, Jasmin. Vysokoškolské poradenství [online]. 2009 [cit. 2010-09-12], 

Aktuální procesy v celoživotním poradenství v Evropě a u nás . Dostupné z WWW: 

<http://moodle.vsb.cz/poradenstvi/cs/node/104>.

8.2 IAEVG Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství
(International Association for Educational and Vocational Guidance)

IAEVG je mezinárodní odbornou asociací, která funguje na bázi neziskové organizace. 

Je zaměřena na globální poskytování vzdělávacích a profesních poradenských procesů, 

které jsou vysoké kvality, poskytovány kompetentními a uznávanými odborníky, a 

zacíleny na usnadňování osobní volby a rozhodnutí lidí každého věku při jejich 

orientaci, přípravě, vstupu, působení a vyrovnávání se s dynamikou trhu práce a 

pracovního místa. Pravidelně, jedenkrát či dvakrát do roka, organizuje konference, které 

jsou spolupořádány jednotlivými cleny IAEVG, a to obvykle národními odbornými 

asociacemi. Kromě pořádání konferencí mezi její aktivity patří vydávání odborného 

časopisu (International Journal for Educational and Vocational Guidance).
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8.3 CEDEFOP -Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy
Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP) bylo založeno v roce 1975 

nařízením Rady Evropského hospodářského společenství č. 337/75 se sídlem v Soluni. 

CEDEFOP je  nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat odbornou přípravu a 

další odborné vzdělávání v Evropské unii. Provádí analýzy a výzkumy v oblasti 

odborného vzdělávání a povolání. Aktivity CEDEFOP se soustřeďují na tři prioritní 

oblasti:

1) zvyšování kompetencí a celoživotní vzdělávání,

2) monitorování vývoje v odborném vzdělávání v členských státech

3) umožňování mobility a výměn v Evropě.

CEDEFOP rovněž spravuje European Training Village, virtuální a interaktivní místo 

setkání všech důležitých subjektů ze sféry odborného vzdělávání a přípravy. Experti v 

těchto oblastech si zde vyměňují zkušenosti a znalosti se spolupracovníky ze zemí 

Evropské unie i mimo ní. European Training Village byla ustavena v roce 1998 a nyní 

představuje komunitu 15000 expertů (členů).

8.4 Euroguidance
Euroguidance je programem Evropské komise, který je zaměřen na podporu odborné 

poradenské veřejnosti a na podporu mobilit. Program spravuje celoevropská síť center 

Euroguidance, která poskytují vzdělávací, školicí a ostatní služby poradenským 

pracovníkům a vyvíjejí další aktivity zaměřené na podporu a rozvoj poradenství.

České Centrum Euroguidance

Centrum Euroguidance v České republice působí v rámci Národní agentury pro evropské 

vzdělávací programy při Domu zahraničních služeb. Zaměřuje na cílovou skupinu 

kariérových poradců, pro které organizuje odborné konference, semináře či studijní 

setkání v rámci České republiky i v zahraničí a umožňuje jim výměnu svých zkušeností

96



a osvědčených postupů s jinými evropskými zeměmi. Euroguidance centrum se také 

podílí na aktualizaci portálu Ploteus, který je portálem vzdělávacích a pracovních 

příležitostí v Evropě.

Aktuální aktivitou zaměřenou na zveřejňování informací o kariérovém poradenství je 

organizace soutěže Národní cena kariérového poradenství. Cílem této soutěže je 

ocenit dobrou praxi a přispět k šíření informací o těchto službách v České republice. 

Letos byl vyhlášen již druhý ročník soutěže.

Do soutěže se přihlásilo během dvou let několik desítek soutěžních příspěvků z různých 

organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství 

(neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické 

poradny, úřady práce, soukromé poradenské organizace). Soutěž se zaměřuje na aktuální 

témata a prvky kariérového poradenství, a snaží se tak přispět k rozvoji kariérového 

poradenství v České republice.

V loňském roce, vzhledem k tomu, že šlo o první ročník soutěže, bylo cílem zveřejnit a 

ohodnotit fungující služby kariérového poradenství. Hodnocení bylo zaměřeno zejména 

na způsob a kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu 

práce a návaznost na další vzdělávání, dostupnost služby, vedení klientů k samostatnosti 

a k rozvoji dovedností kariémího managementu.

V letošním roce byla kritéria spojena s aktuálními tématy. Těmi byly především 

požadavky na to, aby služba kariérového poradenství přispívala k boji proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení, či obsahovala prvky celoživotního poradenství. Sledovaným 

kritériem bylo rovněž, jak se organizace stará o profesní rozvoj poradců. Do soutěže se 

zapojili i zaměstnavatelé, poskytující kariérové poradenství na pracovišti.

Informace o vítězných příspěvcích jsou publikovány a prezentovány pro odbornou 

veřejnost. Soutěž tedy přispívá k šíření informací o poradenství v ČR a k výměně 

zkušeností a praxe kariérových poradců. Na přípravě soutěže i na jejím hodnocení 

spolupracují odborníci napříč jednotlivými, dále zmiňovanými sektory, které mají 

zodpovědnost za realizaci strategie celoživotního učení, zde tedy za podporu 

celoživotního poradenství.
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9. Vzdělávání kariérových poradců

9.1 Možnosti vzdělávání v rámci vzdělávacího systému v ČR
Poradenství zahrnuje celou škálu činností, pro jejichž výkon potřebují poradci celou 

řadu znalostí a dovedností, které zahrnují komunikaci v širokém slova smyslu, 

diagnostikování, vyhledávání informací a práci s nimi, pomoc, podpora, porada, 

intervence, organizování, konzultace, zprostředkovávání, výcvik, školící a psycho

terapeutické dovednosti. Poradenství zahrnuje individuální práci i práci se skupinou. Z 

uvedených údajů vyplývá, že kariérové poradenství je  nově se konstituující profese, i 

když poradenství jako takové (poradenství ve vzdělávání, výchovné poradenství, 

poradenství pro volbu povolání apod.) vykonávají různé profesní skupiny s různým 

stupněm vzdělání. Zde vidím velký prostor rovněž pro sociální pracovníky.

V ČR není jednotný systém vzdělávání, neexistuje studijní program určený pro 

kariérové poradce. Každý z výše zmíněných systémů má vlastní požadavky na poradce.

V oblasti školství jsou to především psychologové, kteří práci poradců vykonávají, i 

když, jak se dále zmiňuji, kariérové poradenství v mnoha zemích není doménou 

psychologů. V resortu práce poskytují poradenské služby různí odborníci, např. 

ekonomického vzdělání či vzdělání v některém z humanitních oborů, jejichž součástí je 

často zaměření na určitý druh poradenství. Rovněž tak vysokoškolské vzdělání není 

podmínkou pro výkon poradenské práce. V nestátním sektoru vykonávají poradenské 

aktivity např. personální agentury a občanská sdružení. Jejich personální obsazení je 

velmi různorodé (např. právníci, personalisté, ekonomové, psychologové, terapeuti).

Mnoho vysokých škol nabízí ve svých pregraduálních i postgraduálních programech 

výuku poradenství (např. speciální pedagogika a poradenství, výchovné poradenství, 

sociální práce se zaměřením na poradenství apod.) Dále je možné najít řadu 

specializačních kurzů zaměřenou na poradenství a práci s klientem. Některé organizace 

nabízejí časově omezené kurzy kariérového poradenství, nejedná se však o systémové
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řešení tohoto problému. Dosud však nejsou stanoveny ani profesní standarty, ani 

standarty kvality pro poskytování kariérového poradenství. O těch se v současné době 

diskutuje, i v souvislosti s Implementačním plánem strategie celoživotního vzdě

lávání/poradenství (vytvoření kvalifikačních požadavků, případně systému vzdělávání 

kariérových poradců).

9.2 M ožnosti vzdělávání kariérových poradců v rámci aktivit EU  

Vzdělávací programy

Program celoživotního učení - Erasmus Academie Network

„Tříletý projekt ERASMUS - Síť pro inovace studia profesního poradenství v Evropě - 

si klade za cíl rozvíjet profesní poradenství a zejména přípravu profesních poradců v 

EU. Do projektuje zapojeno 40 institucí z 31 zemí.

Středisko pro podporu poradenství Národního vzdělávací fondu je jedním z mnoha 

partnerů. Počítá se s jeho zapojením zejména při výměně struktur existujících 

vzdělávacích programů profesních poradců v EU, jejich úpravě a inovaci pro české 

vysoké školy. Na českých vysokých školách dodnes neexistuje žádný bakalářský, natož 

magisterský studijní program tohoto zaměření. Výsledkem projektu by mohla být mimo 

jiné změna tohoto nešťastného stavu kariérového vzdělávání v Česku.“50

Zvyšování kvality v poradenství je jedním ze strategických cílů Evropské komise. 

Supervize poradců dosud není nikde systematicky zakotvena, jako je tomu u některých 

jiných pomáhajících profesí. Je však nedílnou součástí mnoha projektů zaměřených na 

poskytování vzdělávacích a poradenských služeb, např. v oblasti vysokoškolského 

poradenství, osobám znevýhodněným na trhu práce apod.

50 Národní vzdělávací fo n d  [online], 2009 [cit. 2010-09-12], NICGSE -  Network for Innovation in Carrier 
Guidance Studies in Europe. Dostupné z WWW: <http://www.nvf.cz/spps/nicgse.htm>.
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České Centrum Euroguidance nabízí kurzy a semináře v oblasti kariérového poradenství, 

při jejichž organizaci využívá možnosti sdílení zkušeností odborníků v oblasti 

kariérového poradenství a výměny informací v rámci evropských zemí.

Studijní pobyty:

Projekt Academia je financovaný v rámci programu Leonardo da Vinci - Výměnné 

pobyty pro poradce. Praktikující poradci mohou v rámci těchto výměn navštívit 

poradenská zařízení v zemích EU a vyměnit si zkušenosti z fungování poradenských 

systémů v jednotlivých členských zemích. Do těchto výměn jsou zapojena rovněž 

evropská centra Euroguidance.

Databáze a diskusní fora:

Organizace CEDEFOP vytvořila tzv. virtuální komunitu celoživotního poradenství, 

prostřednictvím které si mohou poradci a další zainteresovaní partneři vyměňovat své 

zkušenosti a informace z oblasti poradenství.
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10. Národní poradenské fórum - nástroj pro koordinaci politik v oblasti 

celoživotního poradenství

Národní poradenské fórum je platforma, jejímž cílem je přispět ke koordinaci aktivit na 

národní úrovni a k naplnění některých stanovených cílů v rámci Strategie celoživotního 

vzdělávání, konkrétně v oblasti celoživotního poradenství.

„Mnoho evropských zemí se snaží zlepšovat koordinaci a propojení strategií a systémů 

poskytování poradenství tak, aby jednotlivé poradenské služby pro občany fungovaly 

jako souvislý a logický systém, nikoliv jako nahodilé seskupení roztříštěných jednotek. 

Tento vývoj vychází z přesvědčení národních vlád a Evropské komise, že celoživotní 

učení je klíčovým faktorem zaměstnatelnosti a že poskytování celoživotního poradenství 

je klíčovou složkou národních strategií celoživotního učení. Toto poradenství musí být 

jednotlivým občanům dostupné nejen ve vybraných přechodových fázích, ale v 

kterémkoliv okamžiku jejich vzdělávacího a zaměstnaneckého cyklu.“ 51

Z výše uvedeného citátu vyplývá, že poradenství je věnována značná pozornost v rámci 

EU i jednotlivých členských zemích. První struktury tohoto typu vznikly v Dánsku, 

Finsku a ve Velké Británii koncem 80. a začátkem 90. let 20. století. V současné době 

probíhá zakládání poradenských fór i v některých dalších evropských zemích. V každé 

zemi mají však rozdílnou podobu, od prosté koordinace aktivit až po formalizované 

struktury. Liší se i jejich úloha a kompetence. Podnětem pro vznik těchto fór byla 

Zpráva OECD o politice kariérového poradenství (OECD career guidance policy 

review) vypracovaná v letech 2001- 2003 (OECD, 2004). Zpráva zdůraznila omezení, 

která vznikají při roztříštěném systému poskytování kariérového poradenství, a 

upozornila zvláště na tato fakta:

• nedostatek koordinace ve službách a rozvoji zdrojů v sektoru vzdělávání a trhu 

práce;

• chybějící společné vnímání, jak může kariérové poradenství podporovat 

celoživotní vzdělávání

51 Zakládání a rozvoj národních fó r  pro celoživotní poradenství : Příručka pro tvůrce strategií a další 
zainteresované subjekty. První. Praha : Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 67 s.
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V České republice bylo Národní poradenské fórum zřízeno rozhodnutím ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí ČR jako poradní 

orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.

V současnosti tvoří členskou základnu NPF 17 subjektů zabývajících se poskytováním a 

rozvojem služeb kariérového poradenství v ČR. Předpokládá se však rozšíření této 

základny o další významné aktéry na poli celoživotního poradenství. V rámci NPF 

vznikla také koordinační skupina, jejímž hlavním úkolem je podílet se na zajištění 

organizační, technické a administrativní činnosti NPF.

Klíčové priority NPF pro roky 2010-2012:

• Realizovat meta-analytické práce a další specifické analýzy v oblasti kariérového 

poradenství tak, aby existoval ucelený pohled na tuto oblast;

• Definovat kvalifikace v kariérovém poradenství a cesty k jejich získání;

• Zabezpečit organizaci, koordinaci, dostupnost a materiální zabezpečení 

kariérového poradenství (vč. vymezení kompetencí MPSV a MŠMT);

• Identifikovat a integrovat informační zdroje a poradenské nástroje kariérového 

poradenství;

• Připravit podporu marketingu a PR kariérového poradenství;

• Zabezpečit péči o specifické cílové skupiny skrze kariérové poradenství;

MŠMT a MPSV společně spolupracují na naplnění vize celoživotního poradenství. 

Vymezení gescí a vzájemné propojení aktivit obou ministerstev je považováno za 

klíčové pro fungující kooperaci obou resortů.
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11. Další organizace působící v oblasti celoživotního poradenství

11.1 Národní vzdělávací fond - Středisko podpory poradenských služeb

Středisko podpory poradenských služeb (SPPS) se profiluje jako výzkumné a projektové 

oddělení se zaměřením na rozvoj poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti i 

vzdělávání. Hlavními směry činnosti SPPS: jsou podpora poradenských služeb v resortu 

MPSV, dále rozvoj poradenských služeb v oblasti dalšího profesního vzdělávání, 

sledování vývoje poradenských služeb v resortu MŠMT, zejména na vysokých školách, 

výzkumná a projektová činnost zaměřená na podporu evropské dimenze v poskytování 

poradenských služeb, na zkvalitňování poradenské práce, projektová činnost na podporu 

mobilit poradenských pracovníků působících v resortu zaměstnanosti a školství, 

podněcování spolupráce mezi poskytovateli poradenských služeb na národní úrovni, 

šíření příkladů dobré praxe v poradenství.

Středisko podpory poradenských služeb se podílí na mnoha systémových a výzkumných 

projektech, zaměřených na rozvoj informačních systémů a vytváření nástrojů pro 

poradce. Je zapojeno rovněž do výše zmíněného projetu KONCEPT - Analýza a návrh 

systému poradenských služeb ve veřejných službách zaměstnanosti.

11.2 Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP)
je  organizací přímo řízenou MŠMT. Působí v oblasti vzdělávání i kariérového 

poradenství. Je také členem nově vznikajícího Národního poradenského fóra.

Činnosti:

• soustřeďuje a zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, 

speciálně pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství;
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• provádí analýzy a průzkumy související s poskytováním poradenských služeb a s 

pedagogicko-psychologickými aspekty vzdělávání;

• vytváří koncepce vyplývající z potřeb MŠMT v oblasti poradenských služeb;

• organizuje aktivity dalšího vzdělávání odborných pracovníků poskytujících 

služby poradenství ve školství;

• zabezpečuje přenos odborných informací z oblasti poradenství ve školství;

• připravuje a vydává metodické publikace a informační materiály z oblasti 

poradenství ve školství.
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12. Sporné otázky

Hodnota vzdělání trvá, mění se však obsah a forma. Cílem mé práce není věnovat se 

vzdělávacím systémům ani reformám školství, přesto bych ráda zmínila některé názory 

na probíhající reformy, především na jejich vliv na sociální rovnost a nerovnost ve 

společnosti. Mnozí odborníci na vzdělávání pohlížejí na tento proces skepticky. Jako 

příklad bych uvedla dílo autor Konrada Paula Liessmnna - Teorie nevzdělanosti, ve 

které kritizuje výše zmíněný trend demokratizace (masiflkace) školství, především 

oblast vysokoškolského vzdělávání - tzv. Boloňský proces - vytváření prostoru 

vysokoškolského vzdělávání. Současné evropské procesy směřují k vytvoření systému, 

ve kterém je možná srovnatelnost získaného vzdělání a kvalifikaci v rámci členských 

států EU. Jeho součástí je rozdělení studia na bakalářský a magisterský stupeň. Dle 

Liessmanna jde o proces, který vede ke snížení kvality vysokoškolského vzdělávání na 

úroveň středoškolského, kritizuje především jeho zaměření na praxi, které si vyžaduje 

trh práce. Dosažené vzdělání tak ztrácí svou hodnotu a roli zabezpečení uplatnitelnosti 

na trhu práce. Liessmann kritizuje rovněž systém měření kvality a sledováním kritérií, 

která nepřiměřeně zatěžuje vyučující, a jsou potřebná především pro prodejnost 

studijních oborů - tedy jednoznačně upřednostňují potřeby trhu práce. Rovněž mobilita 

studentů - tedy možnost poznání odlišného - se stává v tomto sjednoceném systému 

zbytečnou.

V některých evropských zemích je kladen od útlého věku důraz na možnosti reálného 

uplatnění, představy i dovednosti jsou s pomocí poradců směřovány k jasnému cíli. Na 

studijní návštěvě v Bradfordu ve Velké Británii jsem měla možnost vidět způsob práce s 

dětmi, které jsou již od základní školy vedeny k tomu, aby propojovali své představy o 

budoucím uplatnění se studijními možnostmi. Jde o trend, který se projeví i v našem 

systému vzdělávání? Má vzdělávání směřovat již od dětství k přípravě na trh práce, či je 

potřeba zachovat jistou univerzalitu ve vzdělávání a nechat rozhodování na pozdější fáze 

vzdělávání? Jaká je role kariérového vzdělávání a poradenství na školách?
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Přes všechny snahy o úpravu systémů vzdělávání a opatření vedoucí k větší dostupnosti 

vzdělání a zaměstnanosti stále zůstávají některé skupiny, které jsou z tohoto systému 

vyloučené. Stále se nedaří zapojit opravdu všechny. Je možné, že je dále potřeba 

pracovat na opatřeních a důslednější práci se znevýhodněnými skupinami. V tomto 

procesu považuji strategickou roli vlády za významnou. V systému celoživotního 

poradenství (i celoživotního učení) je kladen velký důraz na individuální odpovědnost 

jednotlivců. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je jasné, že všechny okolnosti 

nejsou samotnými jednotlivci ovlivnitelné, např. změny ve struktuře práce a rostoucí 

počet osob vyloučených z trhu práce. S tím souvisí také otázka, jaká je role poradců a 

sociálních pracovníků v tomto procesu. Z dostupných textů a definic vyplývá, že se mění 

na „doprovázení“ a pomoc při adaptaci a zvládání těchto nových skutečností, a rezignuje 

na možnost konkrétní pomoci (v tomto případě získání práce). „Narůstající potíže, jež 

jsou způsobeny výraznou změnou makrosociálních podmínek, se sociální práce snaží 

řešit tím, že jejich veškerou tíhu rozkládá mezi sociálního pracovníka a jejich klienta. 

Úkolem sociálního pracovníka je klienta v nesnadné situaci doprovázet, úkolem klienta 

je snažit se sám sebe aktivizovat. Z radikálně změněného společenského charakteru je 

zřejmé, jak problematická obě tato zadání jsou... Problémem je, že při neexistenci 

vhodných pracovních příležitostí se z doprovázení, původně míněného jako přechodný 

stav, stává stav trvalý.“ To je tedy vize situace, které čelí dnešní systémy vzdělávání a 

poradenství.

V kapitole o kariérovém poradenství, v kontextu dnešní společnosti zmiňuji také nutnost 

naučit se přijmout nejistotu jako součást profesní dráhy, častější změny a pro nás 

netradiční formy pracovních úvazků. S tímto fenoménem souvisí další otázka - 

flexibilita se na trhu práce stává prostředkem, který vede ke vzrůstající nejistotě 

zaměstnanců. V této souvislosti se hovoří o tzv. prekariozní (nezabezpečené, nejisté) 

práci. Ve jménu flexibility dochází ke ztrátě jistot zaměstnanců. Zdá se, že u nás tento 

trend značně ovlivňuje způsob zaměstnávání, zatímco ve vyspělejších evropských 

zemích, např. ve Francii, jsou si zaměstnanci vice vědomi potřeby, aby jim pracovní

52 KELLER, Jan. Tři sociální světy : sociální struktura postindustriální společnosti. Praha : Sociologické 
nakladatelství (SLO N ), 2010. 211 s.
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poměr přinášel i jistý prvek stability. Flexibilitu lze považovat za určitý druh tzv. soft 

skills, nikoliv za způsob zaměstnávání.

V oblasti zaměstnanosti hrají vedle vzdělání úlohu i další faktory, např. různé formy 

diskriminace na trhu práce. Vzdělávání není samospasitelné, jakož ani poradenství 

nemůže vyřešit všechny problémy spojené s možností uplatnění jednotlivců. Vzdělání 

samo o sobě může být pro trh práce dokonce bezcenné, pokud vstoupí do hry tyto 

faktory. Z vlastní praxe mohu uvést příklady žen s universitním vzděláním a dobrou 

jazykovou kompetencí, které stěží hledaly uplatnění na trhu práce a pro zaměstnavatele 

byly dokonce „převzdělané“.

Podobně jako rostou kvalifikační nároky na zaměstnance a množství informací, které 

člověk musí v průběhu vzdělávání pojmout, rostou i osobní nároky na zaměstnance, od 

kterých se očekává vysoká míra zapojení. Roste též význam práce v životě člověka, 

nejen z ekonomických, ale i sociálních důvodů. Na pracovišti se odehrává mnoho 

sociálních aktivit. To vše ovlivňuje každého zaměstnance a vytváří tlak na míru 

identifikace s pracovním prostředím. Dochází k propojení práce s volným časem. 

Úlohou poradenství v současném smyslu je vnést rovnováhu do celkového způsobu 

života, umožnit rovnováhu mezi prací, rodinou, zájmy, osobním životem apod. Z 

určitého pohledu může být tento cíl považován za nadstandard, z hlediska vize budoucí 

společnosti jej však považuji za velice významný.

Na závěr této kapitoly si kladu otázku, jaké jsou hodnoty současné společností a jak se 

odrážejí v možnostech uplatnění individuálních schopností a dovedností jedinců. Lidé, 

jejich potřeby i očekávání jsou různé, různá je i míra podpory, kterou potřebují. Jak se 

společnost staví k těm, kteří nejsou schopni naplnit všechna očekávání vkládaná do 

vzdělávání, zvládnout potřebné kompetence? Zůstanou tyto skupiny vždy na okraji 

společnosti? Za zamyšlení stojí rovněž otázka uznání kvalit, které mohou přinést 

netradiční skupiny, jako jsou starší ženy (starší lidé), cizinci, lidé s různými druhy 

postižení, lidé s odlišnými postoji k práci apod.
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Závěr

Z textu je jistě zřejmé, že celoživotní vzdělávání v současné evropské společnosti není 

jen prostředek k získání kvalifikace, ale má výrazné sociální prvky. Je to tedy 

především požadavek, aby vzdělávání bylo dostupné pro všechny, to znamená i pro ty, 

kteří jsou v tradičním systému jakkoliv znevýhodněni. To jsou například lidé, kteří 

propadli v síti školského systému, dlouhodobě nezaměstnaní, etnické minority, lidé s 

tělesným či mentálním postižením apod. Prostředky k dosažení tohoto cíle spočívají 

především ve vytvoření neformálních vzdělávacích příležitostí, využití nových metod a 

strategií vycházejících z potřeb těchto skupin.

Významnou roli v tomto procesu má stát, a to především ve vytváření politických, 

legislativních a ekonomických podmínek. Neméně významnou roli mají také nestátní 

organizace, které mohou vycházet vstříc různým potřebám, pružně reagovat na nové 

problémy, vytvářet nové přístupy a nabídku neformálních vzdělávacích příležitostí.

Celoživotní vzdělávání v kontextu sociální práce lze chápat jako prevenci. Vzdělávání 

znamená předcházení rizik, předcházení vzniku sociálních problémů, jako je třeba 

nezaměstnanost. Nezaměstnanost není jen ztráta zaměstnání, ale nese sebou řadu 

psychických a sociálních problémů. Vzdělávání pak pomáhá nejen těmto problémům 

předcházet, aleje také jistou alternativou jejich řešení. V kontextu sociální politiky je na 

prevenci kladen velký důraz, a je zřejmé, že se vyplatí do této oblasti investovat. 

Vzdělávání je činnost, kdy člověk (nebo stát) něco investuje pro případ určité události, 

stejně jako např. v případě sociálního pojištění či státní sociální podpory.

Možnosti vzdělávat se nejsou tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Existuje mnoho

překážek, a úlohou sociálních pracovníků v tomto případě by mohla být role manažera

při vytváření příležitostí a identifikaci potřeb znevýhodněných skupin, a jejich zapojení
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do procesu vzdělávání. Roli poradenství vidím jako pomoc poskytovonou při častých 

změnách a přechodech ze vzdělávání na trh práce, z jedné práce do jiné, z 

nezaměstnanosti na trh práce, ale především v pomoci jednotlivcům orientovat se - nejen 

na trhu práce a informací, ale i v oblasti hodnot a postojů. Vzdělávání a poradenství, 

které má v tomto pojetí odlišný charakter, je tak možné zařadit do oblasti sociálních 

služeb, ať už poskytovaných v rámci podnikání či jako veřejnou službu.

Tato práce byla příležitostí kporovnání vývoje v oblasti celoživotního vzdělávání, před a 

po vstupu ČR do EU. Změny je  možné pozorovat především ve snaze o harmonizaci s 

evropskými iniciativami, ve snaze o koordinaci národních aktivit, v množství a 

variabilitě nabízených služeb a organizací, které se v této oblasti nově etablují. 

Vzdělávání a poradenství se stalo významnou součástí projektů v sociální oblasti, včetně 

komunitních projektů zaměřených na mládež, etnické minorit a další znevýhodněné 

skupiny, Problémem zůstává udržitelnost a plynulost financování poskytovaných služeb 

a vzdělávání.

Tématu celoživotního poradenství se v současné době věnuje značná pozornost, a to jak  

v rovině politických rozhodnutí, tak v rovině konkrétních opatření a realizovaných 

aktivit. Přesto, ja k  vyplývá z analýzy současné situace v ČR, značná část obyvatel nemá 

přístup k poradenským službám. Na národní úrovni dochází ke snaze o koordinaci již  

existujících služeb a systémů, vytváření standardů kvality a kvalifikačních předpokladů 

kariérových poradců. Považuji za důležité, aby se do tohoto procesu zapojili i sociální 

pracovníci, případně vzdělávací instituce, které se vzděláváním sociálních pracovníků 

zabývají. Oblast kariérového poradenství v evropských zemích není výlučnou oblastí 

psychologů, ale konstituuje se jako samostatný obor, který, podle mých osobních 

zkušeností, se sociální prací úzce souvisí a může být jednou z profilací sociálních 

pracovníků..

Od doby, kdy jsem  psala diplomovou práci, uplynulo 15 let, během kterých proběhlo 

mnoho změn, ja k  v Čechách, tak v Evropě. Já osobně jsem během těchto let načerpala
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v praxi v oblasti, kterou se v této práci zabývám. A ť už je  teorie či praxe jakákoliv, 

považuji za důležité posuzovat tyto témata z hlediska „zdravého rozumu“. Tuto práci 

bych proto ráda uzavřela myšlenkou, která vyjadřuje můj postoj získaný za dobu této 

praxe - vzdělanost společnosti se nemůže měřit počtem vysokoškolsky vzdělaných 

jedinců, podobně jako se měří ekonomický růst, ale musí si zachovat svou humanitní 

ideu.
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