
Abstrakt a klíčová slova 

Diplomová práce “Evropský program Grundtvig jako jedna z možností profesního rozvoje 

jedinců v oblasti vzdělávání dospělých” je pojata jako analytický pohled na oblast 

celoživotního učení a vzdělávání se zaměřením na evropský vzdělávací program Grundtvig. 

Cílem práce je poukázat na významnost komunitárního programu Grundtvig, jež se podílí na 

naplňování socioekonomických pilířů současné evropské strategie a nastínit tak další možnost 

profesního rozvoje dospělých jedinců. Práce se konkrétněji věnuje vývoji celoživotního 

vzdělávání a učení a popisuje jednotlivé vzdělávací podprogramy Programu celoživotní učení 

2007 – 2013. Hlavní část práce se zabývá problematikou v oblasti vzdělávání dospělých. 

Konkrétněji současnou situací v evropském vzdělávacím prostoru, strategickými dokumenty 

Evropské unie a úspěšností implementace konceptu celoživotního učení v rámci národních 

politik jednotlivých členských států Unie. V závěrečné části práce je poukazováno na 

evropské strukturální fondy, jež poskytují další možnosti podpory Evropské unie v oblasti 

vzdělávání dospělých. Závěr této práce lze shrnout následovně: přestože Evropská unie 

výrazně podporuje jednotlivé členské státy v oblasti vzdělávání dospělých, ať už v podobě 

sektorálního programu Grundtvig či strukturálních fondů, je zapotřebí, aby samotné státy 

Unie zaváděly, podporovaly a propagovaly koncept celoživotního učení v rámci svých 

vzdělávacích politik. Dále je žádoucí intenzivnější finanční i motivační podpora vzdělávání a 

učení v dospělém věku na úrovni členských států a to ve všech formách vzdělávání: formální, 

neformální, informální. Pro úspěšný budoucí profesní rozvoj dospělých jedinců je důležité, by 

se jednotlivé členské státy taktéž především více zaměřily na začleňování hodnoty vzdělávání 

do jejich současných kultur tak, aby občané spatřovali přínos investic do vzdělávání a 

zodpovědně přistupovali k rozvoji vlastního potenciálu. Je pravděpodobné, že zajištěním 

frekventovanějšího a provázanějšího využívání aktivit programu Grundtvig, dojde ke zlepšení 

současné situace v oblasti vzdělávání dospělých navazující či doplňující počáteční a terciární 

systém vzdělávání v evropském vzdělávacím prostoru. 
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