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0. Úvod 

Z hlediska flexibility trhu práce a tlaku na více znalostí a dovedností jedince se stává 

vzdělávání a učení v dospělém věku nedílnou a přirozenou součástí našeho sociálního a 

profesního života. Problematika celoživotního vzdělávání a učení, potažmo vzdělávání 

dospělých prošla několika názorovými změnami, než nabyla dnešního významu a stala se 

klíčovou oblastí národních vzdělávacích politik. Význam konceptu celoživotního učení je 

dnes viděn jako signifikantní zejména v oblasti osobního a socioekonomického rozvoje 

společnosti a aktivního občanství. V souladu se současnou strategií Evropa 2020 je 

hlavním cílem každého členského státu Evropské unie podílet se na zvyšování schopnosti 

svých občanů býti zaměstnatelným a tím i schopnosti adaptace na neustále se měnící 

globální prostředí společnosti. Ochota jedince k neustálému obnovování znalostí, 

dovedností a schopností se ukazuje jako nutný předpoklad na cestě za 

konkurenceschopnou a sociálně stabilní společností, kde si je jedinec vědom své 

zodpovědnosti za rozvoj a uplatnění svého potenciálu. 

„Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 dospěla k závěru, 

že klíčovým opatřením reakce Evropy na globalizaci a přechod ke znalostním ekonomikám 

by měl být evropský rámec, jenž by definoval nové základní dovednosti získávané 

celoživotním učením, a zdůraznila, že hlavním aktivem Evropy jsou lidské zdroje“ (Úřední 

věštník Evropské unie, 2006, s. 1). 

Právě orientace na lidské zdroje, jako klíče ke konkurenceschopné ekonomice, vedla 

Evropskou unii k implementaci konceptu celoživotního učení do jednotlivých vzdělávacích 

politik členských států Unie.  

V souvislosti s aktualizací lisabonské strategie zavedla Evropská unie akční pracovní 

program v oblasti celoživotního učení - Lifelong Learning Programme (LLP) pro období 

2007 – 2013. Proklamovaným účelem tohoto programu je 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. 

Jednoduše, jde o nastavení efektivnějšího systému vzdělávání a odborné přípravy a celkové 
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provázanosti nejen mezi vzdělávacími institucemi, podniky a pracovním trhem, ale taktéž 

mezi jednotlivými členskými státy. Jedním z podprogramů celoživotního učení je program 

Grundtvig. Je zaměřen na vzdělávání všech dospělých jedinců včetně pracovníků 

organizací a institucí podporující oblast vzdělávání dospělých.  

Cílem této analytické práce je nastínit významnost tohoto vzdělávacího programu, jež se 

podílí na naplňování socioekonomických pilířů evropské strategie a poukázat tak na další 

doplňující možnosti zvyšování profesní kvalifikace a osobního rozvoje dospělých jedinců. 

Toto téma jsem si zvolila vzhledem k mimořádné roli vzdělávání v současném světě 

socioekonomických problémů. Otázka stárnoucí populace Evropy, dospělých jedinců bez 

potřebné kvalifikace či žádoucích mobilit a stáží je řešena právě skrze vzdělávací evropský 

podprogram Grundtvig. Pro naplňování vzdělávací strategie Evropské unie je zapotřebí, 

aby jednotlivé členské státy zaváděly, podporovaly a propagovaly koncept celoživotního 

učení v rámci svých vzdělávacích politik. Frekventovanější a provázanější využívání 

aktivit programu Grundtvig pak může vést ke zlepšení současné situace v oblasti 

vzdělávání dospělých navazující či doplňující počáteční a terciární systém vzdělávání 

v evropském prostoru.  

Obecným předmětem této práce je poukázání na skutečnost, že sektorální program 

Grundtvig je jedním z významných prostředků pro zvyšování kvalifikace a osobního 

potenciálu dospělých jedinců v současné evropské společnosti. Prvním dílčím cílem práce 

je nastínění vývoje celoživotního vzdělávání a učení s ohledem na významnost motivace 

jedince se vzdělávat po celý život. Dále seznámení se se vzdělávacími evropskými 

programy naplňující koncept celoživotního učení a poukázání na jejich důležitou úlohu 

v současném globálním světě. Druhým dílčím cílem je popis situace v oblasti vzdělávání 

dospělých a seznámení s realizovanými projekty a aktivitami programu Grundtvig 

v evropském prostoru. A dále poukázání na jiné vzdělávací programy, jež jsou 

podporované Evropskou unií v oblasti celoživotního učení a vzdělávání.  
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1. Celoživotní vzdělávání a učení 

Ve společnosti, kde vědění a dovednosti by měly být nejvyššími hodnotami a zároveň 

podmínkami jejího rozvoje se pojmy vzdělávání a učení stávají nedílnou součástí osobního 

i pracovního života všech občanů. Potřeba udržení kroku s rychle se měnícím 

technologickým vývojem je kladen stále větší důraz na flexibilitu občanů a jejich 

schopnost podílení se na sociálním i ekonomickém rozvoji společnosti ve všech jejich 

životních etapách. V rámci boje proti hospodářskému úpadku a sociální exkluzi je 

apelováno na oblast osobního rozvoje, vzdělávání a odborné přípravy v jakémkoli věku. 

Občané aktivně participující na trhu práce a jejich profesní či osobní rozvoj jsou klíčovými 

aspekty pro úspěšné vyrovnávání se s ekonomickými a informačně-technologickými 

vlnami, jež ‘ohrožují‘ socio-hospodářskou stabilitu jednotlivých států.  

1.1. Vývoj pojetí celoživotního vzdělávání a učení 

Klíčovost odborné přípravy a kvalifikace pracovníků byla již zakotvena v Římské smlouvě 

z roku 1957, kdy rekvalifikace a další vzdělávání bylo nástrojem pro fungování jednotného 

evropského trhu: „Aniž jsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy, a v souladu s jejími 

obecnými cíli je úkolem Komise podporovat úzkou spolupráci mezi členskými státy 

v sociální oblasti, zejména v záležitostech, jež se týkají zaměstnanosti, pracovního práva a 

pracovních podmínek, odborného a dalšího vzdělávání, …“ (Římská smlouva, 1957, s. 47). 

Můžeme konstatovat, že Římská smlouva spíše apelovala na potřebu podpory 

zaměstnanosti prostřednictvím zvyšování geografické a pracovní mobility pracujících 

občanů, nežli na samotný systém vzdělávání a učení se za účelem možnosti využití 

vlastního potenciálu. Podpora v zaměstnanosti byla poskytována zejména absolventům, 

kteří nově přicházeli do pracovního života a pracovníkům z chudších hospodářských 

oblastí. 

Iniciativy týkající se konceptu celoživotního vzdělávání se intenzivněji v evropském 

prostředí objevovaly na začátku 70. let. V souvislosti s demonstracemi v roce 1968 

založilo UNESCO mezinárodní komisi pro rozvoj vzdělávání. Report Learning to be: 
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Today and Tomorrow (1972, s. 7) vydaný touto komisí kladl důraz na právo každého 

jedince k rovnému přístupu ke vzdělávání a na možnost realizace vlastního potenciálu. 

Dále poukazoval na odlišné vzdělávací potřeby jedince, jež se prolínají různorodými 

etapami jeho celého života. V poslední řadě tato zpráva apelovala na potřebu celoživotního 

vzdělávání jako jediného možného konceptu pro kontinuální získávání znalostí a 

dovedností po celý život jedince a schopnosti tak aktivně participovat ve společnosti – učit 

se být.  

Vývoj konceptu od celoživotního vzdělávání k celoživotnímu učení procházel proměnami 

reagujícími na aktuální společenské a ekonomické situace. S finanční recesí v 70. letech 

hodnota vzdělávání poněkud upadla do pozadí na úkor politických potřeb snižování 

nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti ekonomik jednotlivých států. V 90. 

letech však došlo k obratu a potřeba rozvoje lidského kapitálu se opět stala aktuálním 

tématem. Podíváme-li se do historie, koncept celoživotního učení byl proklamován již v 

knihách Jana Ámose Komenského. Jeho text Vševýchova formuloval problematiku 

celoživotního vzdělávání a učení tak, jak je pojímána dnes v rámci evropského pojetí 

celoživotního učení pro všechny: “První, čeho si přejeme, jest, aby tak plně a k plnému 

lidství mohl být vzděláván ne nějaký jeden člověk neb několik jich nebo mnoho, nýbrž 

všichni lidé ve spolek i každý zvlášť, mladí i starší, bohatí i chudí, urození i neurození, 

mužové i ženy, zkrátka každý, komu se dostalo údělem narodit se člověkem, aby konečně 

bylo jednou celé lidské pokolení učiněno vzdělaným po všech věkových stupních, stavech, 

pohlavích i národech. Za druhé si přejeme, aby každý člověk byl celistvě vzdělán, správně 

jsa vycvičen nikoli jen v nějaké jedné věci, nebo v několika málo, nebo ve mnohých, nýbrž 

ve všech, které dovršují podstatu lidskosti. Jako je celému lidskému pokolení celý svět 

školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky 

až do hrobu…Každý věk je určen učení a tytéž meze jsou dány člověku pro život i pro 

učení.” (Komenský, 1948, s. 3). Ámosovy myšlenky o přístupnosti vzdělání všem lidem a 

v jakémkoli věku odpovídají současnému pojetí celoživotního učení, jež je zachyceno v 

dokumentech vydaných institucemi Evropské unie. Jako další průkopníky celoživotního 

učení můžeme zajisté jmenovat Eduarda Lindemana, jehož edukační myšlenky byly 

inspirovány texty J. Deweye a N. Grundtviga. Lindemanova představa o vzdělávání 

jednice vycházela z pojetí učení se v rámci každodenního života, přičemž kladl rovnítko 
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mezi životem jedince a učením se. “Celý život je učení se, pro vzdělávání se nemá konce” 

(Lindeman, 1926, s. 6). 

Grundtvigovo pojetí problematiky vzdělávání a především vzdělávání dospělých občanů 

inspirovalo nejen Lindemana. Bylo natolik významné, že s postupným vývojem konceptu 

celoživotního učení a vzdělávacích programů v Evropě byl po Grundtvigovi pojmenován 

jeden z komunitárních programů zaměřující se na oblast vzdělávání dospělých. Jak už bylo 

nastíněno Nicolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1782) nejvíce zaměřoval svoji 

pozornost na vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělé mládeže vůbec. Jednou 

z jeho edukačních vizí byla myšlenka tzv. „folk high schools“, jež mají být místem 

zajišťující svobodné prostředí pro vzdělávání a výchovu. Představují vysoké školy pro 

širokou veřejnost poskytující vzdělání v oblasti jazyků, klasických disciplín a všeobecných 

dovedností a znalostí potřebných pro rozvoj osobnosti. Grundtvig usiloval o nezávislou 

formu vysoké školy přístupné všem dospělým občanům bez ohledu na sociální postavení. 

Jednou z dalších myšlenek N.F.S. Grundtviga byla tzv. „škola pro život“. Proklamoval, že 

opravdové vzdělávání musí být spojeno s opravdovým životem. Byl přesvědčen, že 

samotná výchova a vzdělání nestačí, a že jedinec musí být ke vzdělávání a učení vnitřně 

motivován vlastní kulturou a zodpovědností k občanskému životu ve společnosti. 

Základním prvkem „školy pro život“ je skutečný mezilidský kontakt a interakce s druhými 

(UNESCO, 2000). 

Snahy a doporučení mezinárodních organizací, zaměřující se na téma celoživotní 

vzdělávání a učení přístupné pro všechny bez jakýchkoli rozdílů, byly přijaty v několika 

rozvojových zemích pouze na politické úrovni. Samotná implementace konceptu 

celoživotního vzdělávání a učení do vzdělávacích politik jednotlivých zemí Unie se 

uskutečnila až v 90. letech 20. století. 

V roce 1996 vydalo UNESCO v Paříži zprávu Mezinárodní komise pro vzdělávání pro 21. 

století vypracovanou pod vedením J. Delorse - Učení je skryté bohatství (L'éducation, un 

tresor est caché dedans) reprezentující klíčovou změnu v kladení důrazu na koncept 

celoživotního učení na místo vzdělávání. Myšlenka celoživotního učení se vyvinula 

v důsledku změny pohledu na samotný význam pojmu vzdělávání. Původní model 

vzdělávání zaměřující se pouze na formativní období jedince, jež končí v okamžiku, kdy 
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jedinec dosáhne dospělosti, se v průběhu 20. století značně rozšířil. V novém pohledu na 

rozvoj jedince je v rámci pojetí celoživotního učení poukazovalo na přítomnost aktivity 

jedince v procesu učení se, a to v souvislosti s vnitřní motivací jednice, jež je iniciační 

podmínkou k osobnímu a kvalifikačními rozvoji zejména v dospělém věku. 

Tato zpráva zakládá celoživotní učení na 4 pilířích a klade důraz na rozvoj osobnosti 

jedince: 

 Učit se žít s ostatními (learning to live together) 

 Učit se být (learning to be) 

 Učit se vědět (learning to know) 

 Učit se jednat (learning to do) 

První a druhý pilíř “učit se žít s ostatními” a “učit se být” podtrhuje občanskou 

angažovanost, sociální kohezi a demokracii. Naproti tomu koncept “učit se vědět” a “učit 

se jednat” kopírují ekonomické cíle související s konkurenceschopnosti jedince na trhu 

práce. Ve stejném roce OECD vydalo dokument pod názvem Učení v každém věku: setkání 

výborů pro vzdělávání na ministerské úrovni. Tento model celoživotního učení byl 

mnohem úspěšnější oproti předchozím snahám o implementaci celoživotního učení do 

vzdělávacích politik jednotlivých států, jelikož podtrhuje významnost následujících oblastí: 

Vzájemné partnerství – společná finanční i nabídková odpovědnost na celoživotním 

učení jedinců jak státní správy, tak i podniků, nevládních organizací a samotných učících 

se občanů. 

Vzdělávání mimo školu – v rámci celoživotního učení jedinců se rozšiřují možnosti 

vzdělávací nabídky mimo formální vzdělávací soustavu. Klade se větší důraz na 

neformální a informální učení (MŠMT, 2007a, s. 11). 

Koncept celoživotního učení definuje nový přístup k pojetí vzdělávání. Klade důraz na 

přístupnost příležitostí k učení v průběhu celého života a všem jednotlivcům dle jejich 

osobních a profesních potřeb. Dokument Lifelong Learning: the contribution of education 

systems in the Member States of the European Union (Euridyce, 2000, s. 8) vysvětluje 

rozdíl mezi dvěma používanými pojmy: celoživotní vzdělávání a celoživotní učení.  
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Celoživotní učení podle výše zmíněného dokumentu předpokládá vlastní iniciativu jedince 

v souvislosti s výběrem z nabídky vzdělávacího trhu a je vykládáno jako osobní 

odpovědnost každého jedince za vlastní kvalifikační i osobní rozvoj. Odpovědnost za 

vlastní schopnost být zaměstnatelný.  

Pojem celoživotní vzdělávání se vztahuje k existenci veřejné politiky a realizaci 

potřebných aktivit v této oblasti. 

Zásadním rozdílem mezi celoživotním vzděláváním a celoživotním učením je v důrazu na 

rozsah, aktivní přístup jedince a na učební aktivity, které nemají organizovaný ráz, či 

vyvolávají samostatné učení při práci, kulturních akcí a dalších aktivit. „Obsahy obou 

pojmů se zčásti překrývají, přesto je zřejmé, že učení se je širší pojem než vzdělávání. 

Vykazuje-li učení prvek soustavnosti a systematičnosti, je-li kontrolované a uvědomované, 

můžeme hovořit o vzdělávání“ (Kopecký, 2008, s. 10). 

Celoživotní učení poskytuje prostor pro osobní rozvoj jedince a získání schopnosti 

přizpůsobit se měnícím se podmínkám ekonomiky, techniky a globální společnosti. 

Schopnost aktivní participace a úspěšné začlenění se do měnícího se trhu práce je 

podporováno ve všech životních etapách jedince. Jedním z aspektů celoživotního učení je 

jeho realizace zejména i mimo formální vzdělávací instituce. Významné je, že oproti 

celoživotnímu vzdělávání je v konceptu celoživotního učení formální oblast vzdělávání 

obohacena o neformální vzdělávání a informální učení.  

Formálního vzdělávání probíhá ve vzdělávacích institucích, zejména ve školách. Obsahy, 

formy a cíle tohoto typu vzdělávání jsou jasně vymezeny a strukturálně na sebe navazují 

formou vzdělávacích stupňů. 

Neformálního vzdělávání může být realizováno jak ve formální tak i v neformální 

vzdělávací instituci. Patří sem zejména krátké kurzy pořádané pro zaměstnance podniků, 

volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy či 

jiné zájmové školení. 

Informální učení je pojímáno jako proces získávání vědomostí a dovedností skrze 

každodenní činnosti a zkušenosti. Vyznačuje se velmi nízkou mírou organizovanosti a 
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většinou probíhá na individuální úrovni (sebevzdělávání), ale i v rodině, v práci či ve 

školní skupině (MŠMT, 2007a, s. 8).  

V roce 2000 OECD definovala celoživotní učení takto“ celoživotní učení spojuje 

individuální i společenský rozvoj ve všech směrech a prostředcích ve formalizovaném 

rámci, tedy i ve školních institucích, v zařízeních odborné přípravy, terciárním vzdělávání, 

vzdělávání dospělých, v prostředí neformálním, tedy doma, v zaměstnání a v jiných 

společenských celcích“ (Veteška, 2008, s. 22).  

Palán (1997) připisuje celoživotnímu učení klíčový význam pomyslného mostu mezi 

formálním vzděláváním ve školských institucích a trhem práce. Celoživotní učení 

umožňuje jedinci orientaci ve světě mnoha informací, náročné technologie a napomáhá mu 

k integraci a přizpůsobení se neustálé změně. Je klíčovým faktorem ekonomického a 

sociálního rozvoje, přičemž je do jisté míry vyžadována aktivní participace jedince na 

životě společnosti. 

Koncept celoživotního učení je postaven na možnosti vzdělávání se v různých věkových 

etapách jedince, a to v souladu s jeho zájmy a potřebami. Je vnímán jako nepřetržitý proces 

připravenosti jedince učit se a pružně tak reagovat na rychle se měnící potřeby trhu a 

možnosti osobního rozvoje. Dokument, kterým se na základě rozhodnutí Evropského 

parlamentu a rady EU č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 zavedl akční program v 

oblasti celoživotního učení, popisuje pojem celoživotní učení jako “veškeré všeobecné 

vzdělávání, odborné vzdělávání a odborná příprava, neformální vzdělávání a informální 

učení v průběhu života, jejichž výsledkem je zdokonalení znalostí, dovedností a schopností 

v osobní, občanské, sociální nebo se zaměstnáním související perspektivě. Zahrnuje 

poskytování poradenských služeb” (Úřední věstník Evropské unie, 2006, s. 50). 

1.2. Klíčové oblasti podporované celoživotním učením 

Významným dokumentem, který byl věnován problematice celoživotního vzdělávání a 

učení, je Memorandum o celoživotním učení z roku 2000. Memorandum diskutuje jak 

zlepšit rozvoj vzdělávání a jak docílit úspěšné implementace konceptu celoživotního učení 

do národních forem vzdělávání. Evropská komise na toto téma rozpoutala širokou diskusi 
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nejen mezi členskými a kandidátskými zeměmi, ale k debatě byly přizváni i neziskové 

organizace a jednotlivci. 

Memorandum (Commission of the European Communities, 2000) vidí dva hlavní cíle 

celoživotního učení, jež by měly být rozvíjeny skrze implementaci společné evropské 

vzdělávací politiky: 

Podpora aktivního občanství – podílení se na všech sférách společenského a 

hospodářského života podporující sociální soudržnost. 

Podpora zaměstnatelnosti – schopnost najít si a udržet zaměstnání. 

Dokument přináší šest základních myšlenek týkající se realizace celoživotního učení na 

národní úrovni členských států. Mezi ně jsou řazeny osvojení si základních dovedností pro 

všechny, větší investice do rozvoje lidských zdrojů, inovace v oblasti vzdělávání a učení, 

důraz na větší uvědomění si hodnoty vzdělávání a učení, změna pojetí a přístupu k 

poradenským službám a přiblížení vzdělávání k domovu.  

V červnu 2000 Evropská rada (2000, s. 6) zdůraznila že "lidé jsou hlavním bohatstvím 

Evropy a měli by být centrem politiky Evropské unie a, že především systémy vzdělávání se 

musí přizpůsobit nové realitě 21. století, přičemž celoživotní učení je základním nástrojem 

rozvoje občanství, sociální soudržnosti a zaměstnanosti". 

Následně další rok přijala Evropská komise dokument pod názvem Učinit evropskou oblast 

celoživotního učení realitou (Making a European Area of Lifelong Learning Reality). Tato 

zpráva za účelem realizace nového pojetí celoživotního učení navrhla vytvoření strategií v 

jednotlivých oblastech odborného vzdělávání a v oblasti národních priorit a postupů 

v rámci vzdělávání.  

V roce 2004 byla předložena hodnotící zpráva z oblasti zaměstnanosti pod vedením Wima 

Koka (2004) Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost. Jejím účelem bylo předložení 

strategie pro naplňování ambiciózních cílů lisabonské smlouvy, která se nedaří zcela 

realizovat. Evidentní byla nutnost nastavení efektivních opatření zejména v oblasti 

pracovního trhu a znalostní společnosti, přičemž byl kladen důraz na strategii 

celoživotního učení jednotlivých členských států. Dokument vyzývá státy EU k stanovení 
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cílů, které zajistí rychlé a pružné reagování v oblasti technologie. Dále apeluje na 

zvyšování účasti na trhu práce a snižování nezaměstnanosti například srze prodlužování 

doby odchodu jedince z pracovního trhu.   

V březnu 2005 na základě dosavadních výsledků vývoje konkurenceschopné a znalostní 

společnosti bylo rozhodnuto o novelizaci Lisabonské strategie se záměrem jasně stanovit 

priority pro růst a zaměstnanost s akcentem na realizaci strategie celoživotního učení na 

úrovni každého členského státu. Za další rok pak Evropská rada v Bruselu potvrdila 

významnost konceptu a důležitosti realizace celoživotního učení v souvislosti se 

zavedením nového akčního programu celoživotního učení na léta 2007 – 2013. Tento nově 

vytvořený akční program zahrnuje dosavadní i nové podprogramy zacílené na vzdělávání a 

učení dle nového modelu “od kolébky do hrobu” podtrhující mobilitu a vzájemné sdílení 

informací a zkušeností (Rada Evropské unie, 2006, s. 1-6). Právě v tomto momentu se ještě 

více upevňuje významnost vzdělávání dospělých jedinců a stává se neodmyslitelnou 

součástí konceptu celoživotního učení. Podprogram Grundtvig spadající pod akční 

program celoživotního učení 2007 – 2013 se zpočátku především zaměřoval na vzdělávání 

pracovníků působících v institucích vzdělávání dospělých a sdílení nových metodik a 

inovací v této oblasti. Později v roce 2009 byly vytvořeny nové aktivity poskytující 

vzdělávací příležitosti pro všechny dospělé i seniorské občany. 

S odkazem na hodnotící zprávu Wima Koka opětovně zdůraznila Evropská rada 

bezpodmínečnost zlepšení situace mladých lidí na trhu práce. V rámci cílů pro rok 2010 

bylo stanoveno jako nutné intenzivně usilovat o: 

 Snížení počtu mladých lidí bez ukončeného vzdělání na 10 %. 

 Zajištění minimálně 85 % míry ukončeného vyššího středního vzdělání mladých 

lidí ve věku 22 let.  

Je nezbytné, aby tento ambiciózní cíl Evropské rady byl současně podporován aktivitami 

apelující na aktivní občanství jedince. Tedy musí být kladen důraz na proaktivní přístup 

samotného člověka k vlastnímu podílení se na celoživotním učení, tedy na cestě ke 

konkurenceschopné a znalostní společnosti. Bez tohoto aktivního přístupu jedince, ochoty 

k získávání klíčových schopností a dovedností pro uplatnění se na trhu práce a jeho 
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osobního rozvoje, se jeví tento cíl dosti nedosažitelným. Klíčovým krokem souvisejícím se 

zvyšováním kvality vzdělávání a sdílení informací byl právě požadavek Komise na 

začlenění mobility do pravidelných osnov vysokoškolského vzdělávání. Jednoduše bylo 

vyžadováno začlenění pravidla strávit určitou dobu studia v zahraničí do vysokoškolského 

kurikula. Uplatnění tohoto principu bylo taktéž doporučováno Evropskou komisí v oblasti 

odborného vzdělávání a přípravy (Rada Evropské unie, 2008, s. 4). Je pravděpodobné, že 

jedinci (studenti), kteří získají pozitivní studijní zkušenost v zahraničí budou více ochotni 

věnovat svůj čas vzdělávání a učení v průběhu dalšího dospělého života a budou si vědomi 

společenské významnosti dalšího profesního či osobního rozvoje. 

Bez samotné aktivity studentů a pedagogů je však nemožné naplňovat tyto vzdělávací vize 

právě pro samotný princip celoživotního učení, jež vyžaduje prvek aktivního občanství 

(ambici podílet se na vytváření znalostní a ekonomicky schopné společnosti skrze vlastní 

vzdělání a rozvoj). Zvyšování kvalifikace jedinců je jedním ze zásadních a rovnocenných 

přístupů přímo se týkající možnosti rozvoje vlastního potenciálu a uplatnění se na trhu 

práce. Je velmi pravděpodobné, že lidé s nižší kvalifikací jsou hůře zaměstnatelní v 

porovnání s pracovníky lépe kvalifikovanými a taktéž jsou i v menším rozsahu ochotni se 

sami zapojit do procesu celoživotního učení.  

V roce 2009 v rámci sledování vývoje cílů programu celoživotního učení byl Komisí 

zpracován dokument pod názvem Progress Towards the Lisbon Objectives in Education 

and Training, který analyzoval stav jednotlivých států Unie v porovnání s plněním 

nastavených cílů pro rok 2010. Tento report zdůrazňuje v průměru 10 % úspěšné plnění 

členských států v oblasti účasti dospělých na programech celoživotního vzdělávání během 

čtyř týdenní periody. Tento jasný pokrok v porovnání s rokem 2000 je evidencí o realizaci 

konceptu celoživotního učení na úrovni národních politik. Nicméně tato hodnota 10 % není 

dostačující v porovnání se stanovenou mírou 12,5 % pro rok 2010 stanovenou v rámci 

strategie vzdělávání ET 2010. Dalším významným zjištěním bylo, že více než půl milionu 

studentů Unie studuje v zahraničí, což je nárůst o 50 % v porovnání s rokem 2000 (Hingel, 

2009, s. 33). Právě mobility studentů, jiných pedagogických pracovníků a jedinců na trhu 

práce v rámci celoživotního učení mohou být jednou z cest jak se aktivně zapojovat do 

ekonomické vize Evropské unie pro následující desetiletí. Sdílení znalostí a informací, 
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poznávání jiných kultur a objevování nových pracovních i vzdělávacích příležitostí je 

velmi přínosný způsob jak naplňovat představu aktivního občanství na cestě 

ke konkurenceschopné a sociálně kohezní společnosti. 

1.3. Celoživotní učení jako součást kultury společnosti 

Celoživotního učení zahrnuje dvě etapy vzdělávání: vzdělávání počáteční a vzdělávání 

další. Vzdělávání počáteční zahrnuje formální vzdělávání (primární, sekundární a terciální) 

a probíhá zejména v mladém věku jedince. Další vzdělávání (další profesní vzdělávání, 

zájmové, občanské, seniorní) začíná vstupem jedince na pracovní trh. Může být 

realizováno ve formálním, neformálním a informálním prostředí a je zaměřeno na celou 

řadu znalostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění se na trhu práce, ale i pro 

rozvoj občanského a osobního života. Počáteční vzdělávání poskytující všeobecné vzdělání 

pro všechny je jakousi základnou konceptu celoživotního učení. Jedinci v této etapě 

vzdělávání by měli být vedeni ke klíčovým dovednostem jako je přizpůsobivost, chápání 

zodpovědnosti za zkvalitňování vlastních schopností a schopnost učit se. Vybudování 

pozitivního postoje k učení je jedním z předpokladů pro budoucí participaci jedinců v 

procesu získávání další kvalifikace a osobního rozvoje.  

Zamyslíme-li se nad jakoukoli definicí celoživotního učení, dalo by se konstatovat, že 

klíčovou podmínkou celého procesu je ochota a tedy motivace lidí učit se. Jak 

poznamenává Rabušicová (2006, s. 17) “celoživotní učení vychází z představy, že člověk 

dokáže řídit své učení a bude sám aktivně vyhledávat učební příležitosti po celý svůj život. 

Klade důraz na svobodu, flexibilitu a plánování osobního rozvoje, který povede k naplnění 

individuálně vnímané kvality života”.  

Co však pojem celoživotního učení v průběhu svého vývoje znamená v dnešní době a jaké 

je jeho postavení v rámci samotné kultury společnosti? Jak už bylo několikrát zmiňováno, 

celoživotní učení, tj. získávání schopností a znalostí a osobní rozvoj po celý život přímo 

souvisí s uplatněním jedince na trhu práce, s jeho zaměstnatelností a tedy aktivní 

participací na společenském životě. Současné pojetí celoživotního učení je ukotveno v 

triadickém pojetí podporující následující oblasti, jež jsou se vzděláváním spojeny: 
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Ekonomický růst a rozvoj společnosti 

Celoživotní učení poskytuje příležitosti pro získání schopnosti uplatnění svých dovedností 

a znalostí na trhu práce, čímž podporuje hospodářský růst a rozvoj úrovně celé společnosti. 

Osobní rozvoj jedince 

Celoživotní učení v této oblasti slouží ke zvýšení kvality života jedince, k rozvoji jeho 

osobního potenciálu a využití jeho schopností ve společnosti. Učení se novým znalostem a 

dovednostem, čímž jsou uspokojovány aktuální potřeby. 

Sociální koheze 

Celoživotní učení prosazující dostupnost vzdělávacích příležitostí pro všechny zajišťuje 

stabilitu společenského života. Zpřístupněním vzdělání všem sociálním skupinám je 

zamezováno exkluzi a vytváření sociální i ekonomické propasti mezi jednotlivými občany 

či skupinami.  

V rámci zasedání Evropské Komise (2007b, s. 5) v Bruselu bylo vyzdvihnuto, že 

„Celoživotní učení má zásadní význam nejen pro konkurenceschopnost, zaměstnatelnost a 

hospodářský rozkvět, ale i pro sociální začlenění, aktivní občanství a seberealizace lidí, 

kteří žijí a pracují ve znalostní ekonomice.“  

„Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho 

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

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

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

umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během 

života“ (MŠMT, 2007a, s. 7). 

Současná globální společnost klade na občany stále větší nároky, co se týče schopnosti 

uplatnit se na trhu práce a aktivně se podílet na rozvoji společnosti. Neustálé změny a 

vývoj, který s sebou přináší ekonomický a sociální pokrok jde ruku v ruce s konceptem 

celoživotního učení. Aby občan uspěl v dnešním konkurenčním prostředí, je potřeba jeho 

neustálé vzdělávání formálními a neformálními cestami. Aktivní účast jedince a jeho 
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proaktivní přístup k rychle měnícímu se ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí 

z něj formuje konkurenceschopného a tedy zaměstnatelného občana, jež je ochoten dále 

rozvíjet a uplatňovat svůj potenciál ve společnosti. 

Rubensson (2000, The National Agency for Education, s. 18 – 19) poukazuje na 

trojrozměrné pojetí celoživotního učení. Podle jeho pohledu má celoživotní učení tři 

složky: 

 Lifelong - učení po celý život jedince, učení a sebevzdělávání po celý život. 

 Lifewide - učení ve všech oblastech života a vzdělávacích formách - různorodost 

faktorů a rozmanitost situací, kde lze získat znalosti a dovednosti, ať už ve formálním, 

neformální či informální prostředí. 

 Motivation - motivaci k učení - je závislá na schopnosti učit se, ovlivněná pozitivní 

školní zkušeností, kvalitou životního a pracovního prostředí. 

Ochota lidí a jejich motivace k učení by měla být podněcována již v počátečním 

vzdělávání, jež je jakousi základnou celoživotního učení. Motivace v současné globální 

společnosti vedoucí k zapojení se do procesu celoživotního učení jednoznačně souvisí s 

trhem práce, ekonomickým postavením a globálním tlakem, jež je vytyčen dnešní 

společností, či osobní potřebou rozvoje vlastního potenciálu. Užití znalostí, kvalifikací a 

klíčových kompetencí a zvládání tak obtížných osobních i pracovních situací je klíčové pro 

aktivní participaci v současné rychle se měnící společnosti. Celoživotní učení jako koncept 

pro zajištění sociální soudržnosti, konkurenceschopné společnosti a formování občanů, jež 

se sebevzdělávají během svého celého života za účelem aktivního občanství nemůže být 

vynucováno. Naopak musí vycházet a být rozvíjeno na základě široké spolupráce a 

iniciativy celé řady partnerů v různých oblastech života a práce. Implementace konceptu 

celoživotního učení by měla vycházet z národních specifik a kulturního dědictví daného 

státu a respektovat tak vzdělávací, sociální a hospodářské potřeby. Bohužel dnešní realitou 

je rozdílné začleňování strategických doporučení a návrhů Komise a Rady v oblasti 

celoživotního učení na úrovni jednotlivých členských států Evropské unie. Míra přijetí 

hodnoty celoživotního učení a zodpovědný přístup občanů k nutnosti vlastního rozvoje v 

jednotlivých zemích je dosti rozdílný. Je zřejmé, že především severským zemím se daří 

velmi dynamicky a efektivně realizovat vzdělávací strategie, jež jsou v souladu s 
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konceptem celoživotního vzdělávání a učení. Na druhou stranu, země jako Portugalsko či 

Španělsko přikládají menší váhu této problematice a občané těchto zemí nevidí skoro 

žádný přínos související s investicí do vzdělávání po celý život (European Commission, 

2010). 
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2. Program celoživotního učení Evropské unie  

Vzdělávací cíle Evropské unie v jednotlivých členských státech jsou především 

realizovány skrze strukturální fondy Evropské unie. Již v roce 1957 byl vytvořen Evropský 

sociální fond (ESF), jež nyní představuje největší strukturální fond pro rozvoj lidských 

zdrojů. V současnosti je ESF spolu s Evropským fondem regionálního rozvoje (EDRF) a 

Fondem soudržnosti (FS) součástí strukturálních fondů Evropské unie. Tyto fondy 

představují hlavní finanční nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, nicméně jsou významně doplňovány evropskými vzdělávacími programy, 

neboli programy komunitárními. V roce 1987 byl zaveden první komunitární program pod 

názvem Erasmus. Jeho cílem byla podpora evropské spolupráce v oblasti vysokého 

školství. Postupně byly zaváděny další komunitární programy, jež byly doplňovány o nové 

aktivity v souvislosti s evropskou vizí o konkurenceschopné a znalostní společnosti. 

Vytvořením volného evropského prostoru pro spolupráci v oblasti vzdělávání nabral tento 

koncept vzdělávacích programů komplexnější pojetí. V roce 1999 byl založen společný 

zastřešující program Socrates podtrhující nutnost reakce na vzdělávací potřeby rychle se 

socio-ekonomicky měnící společnosti a zaměřující se na několik oblastí vzdělávání a 

odporné přípravy. 

2.1. Integrace vzdělávacích programů 

Již UNESCO ve své publikaci na podporu vzdělání a rozvoje Learning to be - The World 

of Education Today and Tomorrow (Faure, 1972, s. 238) apelovalo na potřebu výměny 

pedagogů a zkušeností na poli vzdělávání a odborné přípravy jako nejdůležitější oblast 

mezinárodní kooperace. Dokument konstatuje, že mezinárodní spolupráce v oblasti 

vzdělávání vychází ze tří hlavních forem. První, historicky nejstarší formou je výměna 

informací, knih a studentů mezi jednotlivými státy a kulturami za účelem rozšíření znalostí 

a metod výuky. Druhá forma, typická zejména pro organizace jako je UNESCO, nachází 

svůj účel v šíření míru a mezinárodního porozumění skrze vzdělávání. Třetí oblast, nejvíce 

odpovídající současnosti, reflektuje potřeby vzdělávání v návaznosti na ekonomický a 

sociální rozvoj společnosti.  
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Organizace vzdělávání a odborné přípravy spadá sice do kompetence jednotlivých 

členských států, nicméně Evropská unie hraje v této oblasti klíčovou podpůrnou roli skrze 

svá doporučení související se vzdělávacími politikami. Evropská unie respektuje 

vzdělávací systémy jednotlivých členských států a bere v potaz jejich kulturní hodnotu, 

avšak apeluje na významnou potřebu evropské spolupráce na poli vzdělávání a odborné 

přípravy. Nejen smlouvou o Evropské unii podtrhuje významnost spolupráce škol a 

univerzit jednotlivých členských států či zvyšování kvalifikace, ale stejně tak již 

v Maastrichtské (1992) a Amsterodamské smlouvě (1999) je poukazováno na 

zodpovědnost Evropského společenství za kvalitu a dostupnost vzdělání evropským 

občanům. Jedním z prvních evropských vzdělávacích programů a celkově nejznámějším je 

program Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of University 

Students), který postupně vykrystalizoval z šestiletého období vysokoškolských 

studentských výměn podporovaných Evropskou komisí.  

Dle informací z Official Journal of the European Communities (1995) během let 1987 – 

1994 vznikaly další programy zaměřující se na podporu profesního vzdělání (Force), na 

výměnu studenů v oblasti odborné přípravy (Petra), na studentské stáže v podnicích 

(Commet) či na podporu reformy vzdělávacího systému (Phare). V roce 1995 byl program 

Erasmus začleněn spolu s dalšími vzdělávacími programy do nového programového 

konceptu vzdělávání pod názvem Socrates.  

Z reportu týkajících se výsledků programu Socrates v mezi roky 1995 a 1996 (Commission 

of the European Communities,1997, s.7) vyplývá, že hlavním myšlenkou tohoto programu 

bylo vtisknout napříč celému sektoru vzdělávání evropský rozměr. Hlavním cílem byla 

především podpora mezinárodní spolupráce a mobilit mezi členskými státy, tedy podpoření 

vzájemných vztahů a kooperace vysokých škol v rámci evropského prostoru, a posílení 

evropské dimenze v oblasti vzdělávání. Tento ucelený koncept vzdělávacího programu byl 

v jednotlivých členských státech implementován národními agenturami vzdělávání. Jejich 

úkolem bylo nejen výběr projektů a přerozdělování grantů, ale i monitoring a zajištění 

dodržování všech pravidel a direktiv na národní úrovni. V letech 1995 a 1996 více jak 316 

000 studentů vysokých škol mělo příležitost absolvovat studijní stáž v zahraničí a více jak 

26 000 lektorů a pedagogů vyučovalo na zahraniční škole.  
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Na základě finálního reportu (Commission of the European Communities, 2001, s. 10) 

týkající se implementace programu Socrates během prvního šestiletého období bylo 

zveřejněno, že se do programu Socrates zapojilo  na 31 zemí (z toho 25 zemí EU). Okolo 

460 000 studentů (z toho 97 500 v roce 1998/99), 40 000 univerzitních učitelů strávili 

určitý počet měsíců v zahraničí. 

Pro lepší dostupnost a pružnější reakci na vzdělávací potřeby Evropský parlament a 

Evropská rada formálně ustanovily druhou fázi tohoto šestiletého programu dne 24. ledna 

2000. Druhá etapa programu Socrates II podněcovala a podporovala koncept „Europe of 

knowledge“ a kladla primární důraz na celoživotní vzdělávání. Program Socrates II byl 

přístupný nejen žákům, studentům vysokých škol a pedagogům, ale i zaměstnancům 

pracující v oblasti vzdělávání, vzdělávacím institucím a osobám věnujícím se vzdělávacím 

systémům.  

Program Socrates II (2000 – 2006) zastřešoval následující podprogramy: 

 Comenius – vzdělávání na úrovni mateřských, základních a středních škol a 

vyšších odborných škol 

 Erasmus – vysokoškolské vzdělávání 

 Grundtvig – vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání 

 Lingua – jazykové vzdělávání 

 Minerva – informační a mediální technologie ve vzdělávání (ICT) 

 Průzkum a inovace – řešení otázek a problémů vzdělávání 

ARION (vzdělávací politika) 

EURYDICE (program pro srovnávání vzdělávacích systémů)  

NARIC (uznávání dokladů o vzdělání) 

 Společné akce – spolupráce s dalšími programy EU - Leonardo, Youth, Tempus 

 Doplňkové aktivity – podpora aktivit, které nejsou součástí jednotlivých 

podprogramů (Offical Journal of the European Communities, 2000, s. 3). 

První tři podprogramy (Comenius, Erasmus, Grundtvig) se shodují se stupni, které 

představují tři základní etapy v procesu životního vzdělávání: škola – univerzita - 

vzdělávání v dospělém věku. Všechny tyto podprogramy mají společné priority. Velký 
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důraz je kladen na zkvalitnění učebních metod a na mobilitu pedagogických 

pracovníků/asistentů a studentů. Dále je v rámci těchto podprogramů vyzdvihována 

důležitost zkušenosti s multikulturním prostředím jako jeden ze základních kamenů 

evropského občanství. Kromě zemí EU byla tato druhá fáze programu taktéž otevřena i 

Grónsku, Lichtenštejnsku a Norsku. Dále pak kandidátským zemím (Bulharsku a 

Rumunsku) a Turecku. Vzhledem k velkému počtu zapojených zemí a navázané spolupráci 

je evidentní, že tento vzdělávací program Evropské unie opravdu naplnil vizi evropského 

vzdělávacího prostoru. S ohledem na zkušenosti s první fází programu byl Socrates II 

pravidelně monitorován Evropskou komisí ve spolupráci s členskými státy tak, aby 

docházelo k naplňování stanovených cílů a priorit. Jedna z nejvíce expandujících aktivit 

v rámci programu Socrates II je jednoznačně mobilita. V roce 2002 bylo dosáhnuto 1 

milionu studentských výměn. Bohužel učitelské a lektorské mobility nedosáhly takových 

výsledků, zejména vzhledem k nedostatečné jazykové vybavenosti potencionálních 

účastníků a  samotné organizaci této aktivity v rámci kompetence jednotlivých členských 

států.  

Za účelem posílení politiky zaměstnanosti reagovala Evropská unie obdobně i na poli 

odborné přípravy a schopnosti profesního zařazení. V roce 1995 zavedla Evropská komise 

program Leonardo da Vinci a taktéž v roce 2000 realizovala jeho druhou šestiletou fázi. 

Jeho hlavní prioritou byla podpora jedinců v oblasti odborného vzdělávání mimo 

vysokoškolské prostředí a v získání praktických zkušeností, jež jedinci umožní snazší 

začlenění do evropského trhu práce. Program byl otevřen všem veřejným i soukromým 

subjektům a institucím odborné přípravy. Leonardo da Vinci se v současném programovém 

období zaměřuje jak na mezinárodní výměny, tak i na projekty sdílení nových metod a 

forem výuky a navazování evropské spolupráce. Během poslední fáze programu bylo 

realizováno 21 tisíc projektů, z toho většina z nich byly mobility (19 307), a bylo 

uskutečněno 367 tisíc individuálních pobytů. Díky úspěšné implementaci jednotlivých 

podprogramů do vzdělávacích politik členských států,  dobré kooperaci a socioekonomické 

potřebě více směřovat ke konceptu celoživotního učení bylo nezbytné vzdělávací programy 

Evropské unie přehodnotit. V současné době je tento program součástí Programu 

celoživotního učení 2007 – 2013. 
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2.2. Lifelong Learning Programme 2007 – 2013 

V souvislosti s monitorovacími a hodnotícími zprávami programu Socrates II a programy 

odborné přípravy (Leonardo da Vinci), a evidentní potřebou dalšího pokračování 

jednotlivých podprogramů pro udržení evropské vize vzdělávání a vývoje 

konkurenceschopné a znalostní společnosti byl vznesen požadavek na vytvoření užších 

vazeb mezi programy Společenství a rozvojem politiky vzdělávání a odborné přípravy. 

Dalším podmětem k dalšímu kroku na poli evropských vzdělávacích programů byla 

apelace na nastavení jednoduššího, uživatelsky přístupnějšího a pružnějšího přístupu k 

realizování vzdělávacích programů v evropském prostoru. Výsledkem bylo zavedení 

programu Lifelong Learning Programme (LLP) pro období 2007 – 2013, který měl za úkol 

skrze koncept celoživotního učení přispívat k lepšímu sociálně-ekonomickému prostředí 

v Evropské unii. LLP organizačně funguje stejně jako předchozí vzdělávací program 

Socrates II, kde se na realizaci šesti podprogramů podílí Evropská komise a příslušná 

národní agentura pro evropské vzdělávací programy, přičemž oproti programu Socrates II 

došlo k větší decentralizaci vzdělávacích programů. Jednotlivé národní agentury mají 

v režii i organizaci individuálních mobilit, projektů partnerství a národních projektů za 

účelem zjednodušení administrativních procedur a větší přístupnosti občanům Evropské 

unie. 

Vzhledem k formám a organizačním strukturám doposud realizovaných vzdělávacích 

programů, byly jednotlivé programy strukturálně zachovány a začleněny do nového 

modelu evropského vzdělávání a odborné přípravy Lifelong Learning Programme. Nová 

generace vzdělávacích programů a programů odborné přípravy by měla přinést větší nárůst 

mobilit a projektů partnerství. Tento hlavní cíl se dotýkal zejména programu Comenius, 

Grundtvig a Leonardo da Vinci, kde byly zavedeny nové příležitosti a typy akcí mobilit 

s možností uznávání těchto mobilit v rámci vzdělávacího systému jednotlivých členských 

států. Bohužel v České republice na většině univerzit nebyly doposud podniknuty taková 

opatření, aby výsledky mobilit byly těmito institucemi uznávány v rámci studia. Nový 

program celoživotního učení pro období 2007 – 2013 vznikl na základě rozhodnutí 

Evropského Parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006, které vstoupilo v 

platnost dne 14.12. 2006. LLP nahrazuje programy Socrates II., Leonardo da Vinci a 
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eLearning, jež byly ukončeny v roce 2006. V rámci zavedení tohoto nového programu, jež 

má pojímat komplexní pojetí celoživotního učení, byly implementovány následující 

změny: 

 Stmelení doposud rozptýlených jednotlivých programů Společenství. 

 Maximální podpora pro akce mobility. 

 Větší decentralizace jednotlivých aktivit. 

 Zjednodušení administrativních procesů. 

Nový generační vzdělávací program je oproti předchozímu programu dostupný všem 

běžným občanům na pracovním trhu, jedincům, kteří působí v poradenství a 

informačních službách, neziskovým organizacím a dobrovolníkům. Jak již bylo 

zmíněno výše, hlavními cíli vzdělávacího programu celoživotního učení jsou zejména 

studentské mobility, výměny pedagogů a jiných pracovníků vzdělávacích institucí a 

vytváření vzdělávacích a vědeckých sítí mezi odborníky a institucemi jednotlivých států. 

V rámci nového nastavení je LLP rozdělen do šesti aktivit. Z toho čtyři jsou označovány 

jako sektorální podprogramy LLP (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). 

 Comenius – vzdělávání na úrovni mateřských, základních a středních škol a 

vyšších odborných škol 

 Leonardo da Vinci – odborné vzdělávání a odborná příprava mimo 

vysokoškolskou úroveň 

 Erasmus – vysokoškolské vzdělávání 

 Grundtvig – vzdělávání dospělých  

 Průřezový program – jazykové vzdělávání, ICT, politiky v oblasti celoživotního 

učení, šíření a využívání výsledků programů 

 Jean Monnet – výuka a výzkum v oblasti evropské integrace 

Aby bylo dosáhnuto co nejlepších výsledků podprogramů Programu celoživotního učení, 

jsou tyto čtyři sektorální programy podpořeny průřezovým programem a doplněny o 

aktivitu Jean Monnet. Spolupráce v oblasti politik a metod zajišťuje sdílení osvědčených 

postupů a inovací v oblasti celoživotního vzdělávání. Jak je popisováno v dokumentu 
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Evropské komise Evropa za celoživotní učení, úkolem průřezové aktivity je pomoci 

jednotlivým zemím při hledání a zavádění inovací a vyzkoušených procesů skrze 

vzájemnou výměnu zkušeností – studijní návštěvy pro odborníky a pracovníky v oblasti 

vzdělávání. Další doplňková aktivita (Průřezový program) zaměřující se na překonávání 

jazykových bariér podporuje zapojení se do evropského a globálního trhu práce. Cílem této 

aktivity je vyzdvihnutí důležitosti získávání jazykových znalostí a dovedností a usnadnit 

přístup k jazykovému vzdělávání. Třetí iniciativa Průřezového programu využívá 

informační a komunikační technologie (ICT) jako prostředku pro zlepšení kvality a 

přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě. Obsahově uchovává činnosti programu 

Minerva, jež podporovala otevřené distanční vzdělávání a ICT v rámci programu Socrates. 

Poslední iniciativou pro podporu sektorální programů LLP je šíření a implementace 

výsledků realizovaných projektů financovaných Programem celoživotního učení, jež by 

měly být k užitku potencionálním uživatelům programů Evropské unie. Naposledy pak 

zmiňovaný program Jean Monnet, jež nese jméno francouzského politika, ekonoma a 

předsedy, podporuje výuku a výzkum v oblasti evropské integrace. Tento program byl již 

samostatně zahájen v roce 1990 s cílem osvětlení přínosu a otázek evropské integrace na 

poli vysokých škol. 

Sloučení evropských programů bylo velmi dobrým krokem zejména v souvislosti s 

ucelenější koordinací výměn a spoluprací v oblasti politik celoživotního učení. Aktivní 

občanství a uvědomování si evropské příslušnosti taktéž získalo jasnější obraz díky 

vytváření evropského prostoru skrze tyto vzdělávací programy Evropské unie. Velký 

přínos programu spočívá v jeho rozsahu adresovaných cílových skupin, různorodosti 

aktivit a geografického působení. Bohužel nejvíce je však zapojených občanů stále z řad 

vysokoškolských studentů a koncept celoživotního učení tak není prozatím zcela 

naplňován. Programy pro další vzdělávání, studenty základních a středních škol, či 

mateřské školství nejsou v současné době oproti programu Erasmus (oblast vysokých škol) 

tak aktivně využívány. Další rezervu můžeme vidět v cílech jednotlivých podprogramů, 

které se navzájem přerývají a doplňují. Je však těžké posoudit, zdali je to spíše pro 

potencionální účastníky a realizátory těchto aktivit přínosem či stinnou stránkou. Je 

faktem, že spojením dříve oddělených evropských programů došlo k administrativnímu 

zjednodušení a větší transparentnosti, nicméně mlhavost některých cílů a jejich obtížnost 
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hodnocení jsou stále ještě výzvou pro současné nastavení komplexního programu 

celoživotního učení v jednotlivých členských státech Evropské unie.  

Financování programu celoživotního učení pro období 2007 - 2013 bylo vymezeno 6,97 

miliard EUR. Rozpočet byl dle rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se zavedl akční 

program v oblasti celoživotního učení, rozdělen mezi jednotlivé sektorální podprogramy. 

Tabulka č. 1 Finanční rozpočet strukturálních programů LLP pro období 2007 – 2013 

COMENIUS ERASMUS LEONARDO DA VINCI GRUNDTVIG 

13 % 40 % 25 % 4 % 

0,906 miliard EUR 2,788 miliard EUR 1,743 miliard EUR 0,279 miliard EUR 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2011) 

Jednotlivé alokace finančních prostředků do sektorálních programů odpovídají stěžejním 

iniciativám, jež vycházejí ze strategií vzdělávacích politik Evropské unie. Nejmenší 

finanční podpora je v tomto programovém období přiznána oblasti vzdělávání dospělých, 

což značně omezuje podporu a zvyšování účasti dospělých jedinců na vzdělávacích 

aktivitách. Alokované finanční prostředky na tuto oblast vzdělávání jsou jednoznačně 

nedostatečné a poukazují tak na skutečnost, že oblast vzdělávání dospělých není v tomto 

období natolik prioritní, přestože ze strategických dokumentů Evropské unie je zcela 

evidentní klíčový význam oblasti vzdělávání dospělých v souvislosti se snižováním 

nezaměstnanosti a potlačováním sociální exkluze. 

Vzdělávací či pracovní mobilita, jež jsou prioritní oblasti LLP, je jedna z cest jak občané 

EU mohou zlepšit svoji zaměstnatelnost na globálním trhu práce. Navíc posílit i svůj 

osobní rozvoj a rozšířit své kulturní postoje a znalosti. Skrze mobility mohou jedinci 

rozvíjet své multikulturní kompetence a jazykové schopnosti. Je možné konstatovat, že 

studenti, kteří absolvovali vzdělávací mobilitu budou i více přístupnější k zapojení se do 

mobility pracovní. Prostřednictvím studijních výměn se evropské univerzity staly více 
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otevřenými a přístupnými, což rovněž může posilovat a podporovat konkurenceschopnost 

Evropy a naplňovat tak cíle vytyčené ve strategii Evropa 2020. „Jedním z hlavních cílů je 

zlepšit výsledky a mezinárodní aktivitu evropských vysokoškolských institucí… a zlepšit 

situaci v oblasti zaměstnanosti mladých lidí“ (European Commission, 2010, s. 13).  

Stejně tak v zelené knize (Komise evropských společenství, 2004, s. 4-21) je apelováno na 

mobilitu mládeže jako pravidlo nežli výjimku. Je usilováno o podporu organizované 

mobility ve vzdělávání, nastavení uznávání kvalifikace, kreditů či odborné zkušenosti. 

Významného posunu v rámci pojetí mobilit ve vysokoškolském vzdělávání bylo dosaženo 

v dubnu 2009 na konferenci ministrů v Leuven a 1. Boloňském politickém fóru. Byl 

stanoven kvantifikovaný cíl, kdy do roku 2020 by mělo studijní či odborně vzdělávací stáž 

v zahraničí absolvovat minimálně 20 % občanů s ukončeným vysokoškolským vzděláním 

(2009, s. 4).  

Následně spolu s vizí o budoucím vzdělávání a na základě zhodnocení stanovených cílů 

v roce 2002 byly v květnu 2009 přijaty čtyři nové strategické cíle vzdělávání v rámci 

pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2020. Jedním ze hlavních 

strategických cílů je důraz na realizaci celoživotního učení a mobilitu. Úkolem v oblasti 

vzdělávání po dobu následujících deseti let je zejména zvýšit kvalitu všech úrovní 

vzdělávání a odborné přípravy. Dále zajistit efektivní podporu studijní mobility a 

pracovních stáží nejen pro studenty, ale i učitelé, lektory a další dospělé aktéry 

působící ve vzdělávání a zvýšit tak jejich možnost uplatnění na pracovním trhu. V rámci 

sociálního rozvoje, koheze a integrace bude evropská vzdělávací politika více zaměřována 

zejména na to, aby požadované kompetence na trhu práce byly shodně a adekvátně 

začleněny do středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a 

programů, jež se věnují vzdělávání dospělých. 

2.2.1. Comenius - první krok k evropskému celoživotnímu učení se 

S rokem 2007 přichází nový sektorální program Comenius zaměřující se na mateřské, 

základní a střední školství. Vzhledem ke své přístupnosti odpovídá program Comenius 

konceptu celoživotního učení tzv. “od kolébky do hrobu”. Program není určen pouze pro 
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jedince až do ukončeného středního vzdělání, ale je otevřen i pedagogům a jiným 

školským pracovníkům, neziskovým a nevládním organizacím věnujícím se oblasti 

školního vzdělávání, či poradenským institucím a vysokým školám připravujícím budoucí 

učitelé. Hlavním posláním programu je posilovat mladé lidi a pedagogy v získávání 

potřebných dovedností a schopností pro uplatnění se na globálním trhu práce. Operativní 

cíle programu jsou následující: 

 Zlepšit kvalitu a zvýšit počet mobility žáků a pedagogů. 

 Zlepšit kvalitu a zvýšit počet partnerství mezi školami jednotlivých členských států, 

zajistit účast alespoň 3 milionů žáků do roku 2010. 

 Podporovat výuku jazyků, výměnu nových metod a inovací v oblasti celoživotního 

učení. 

 Zvýšit a zlepšit kvalitu vzdělávání učitelů napříč Evropou  

(Úřední věštník Evropské Unie, 2006, s. 55). 

Dokument Evropského Společenství (European Communities, 2008) uvedl, že v roce 2006 

21tisíc žáků vyjelo skrze partnerské projekty na zahraniční pobyt a strávilo dva týdny v 

evropské vzdělávací instituci a okolo 12 tisíc škol se zapojilo do zhruba 3 000 partnerských 

projektů. Taktéž dokument poukazuje na skutečnost, že mobility pro začínající učitele a 

projekty partnerské spolupráce zajišťující krátkodobou výměnu žáků nebyly pro maximální 

podporu výše stanovených operativních cílů programu dostatečné. 

Vzhledem k naléhavé apelaci týkající se podpory mladých lidí v získávání klíčových 

dovedností pro uspění na evropské trhu práce byla v roce 2009 oficiálně zavedena nová 

aktivita programu “Individuální studentské mobility”, kdy studenti středních škol mají 

možnost strávit maximálně 10 měsíců na zahraniční vzdělávací instituci. Již ve školním 

roce 2010/2011 se zúčastnilo studijní výměny na 700 žáků, přičemž pilotní fáze v letech 

2007 - 2008 se zúčastnilo 300 mladých lidí z 10 různých evropských zemí.  
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V současné době jsou aktivity programu Comenius rozděleny následovně: 

Mobility 

- Individuální mobility žáků středních škol 

- Vzdělávací mobility připravujících se učitelů 

- Asistentské pracovní pobyty pro připravující se učitele 

Partnerská spolupráce 

- Partnerství škol 

- Regionální partnerství 

- eTwinning: mezinárodní spolupráce škol na dálku prostřednictvím ICT 

Bohužel všechny aktivity programu Comenius spočívají v proaktivitě škol samotných. 

Studenti nemají možnost využít případné mobility, pokud jejich vzdělávací instituce není 

přímo aktivně zainteresovaná v tomto programu. Přidanou hodnotou programu Comenius 

je taktéž skutečnost, že mnoho studentů a připravujících se učitelů dokáží navázat 

dlouhotrvající vztah s ostatními jedinci zahraničních mobilit i po skončení programu, a to 

nejen skrze sociální sítě a e-mailovou korespondenci, ale i skrze osobní kontakt v jejich 

domácím prostředí. Mladí lidé tak mají prostor pro navázání vztahu s občany z jiných zemí 

a mají možnost s nimi komunikovat jiným než mateřským jazykem. Je pravděpodobné, že 

studenti, kteří měli možnost využít některé aktivity tohoto programu, budou v budoucnu 

vyhledávat obdobné možnosti skrze programy Evropské unie a rozvíjet svůj potenciál ve 

smysly konceptu celoživotního učení v dospělém věku. 

2.2.2. Erasmus - podpora vysokoškolského vzdělávání 

Program Erasmus byl prvním komunitárním programem Evropského společenství. Již od 

roku 1987 je jeho cílem podpora evropské spolupráce v oblasti vysokého školství. Během 

vývoje vzdělávací politiky Evropské unie byl tento základní cíl rozvinut v několik 
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klíčových priorit v souladu s evropskou vizí o konkurenceschopné a znalostní společnosti. 

V roce 1995 se tento program stal součástí ucelenějšího pojetí komunitárních programů 

pod názvem Socrates a Socrates II. (2000 – 2006) za účelem vytvoření evropského 

prostoru vzdělávání a lepší propojenosti vzdělávacích institucí jednotlivých členských 

států. V současné době je program Erasmus, stejně jako Comenius, Leonardo da Vinci a 

Grundtvig, součástí programu celoživotního učení 2007 – 2013, přičemž se nyní zaměřuje i 

na spolupráci vysokoškolských institucí se zahraničními podniky. 

Dle článku 20 rozhodnutí Evropského parlamentu č. 1720/2006/ES (Úřední věštník 

Evropské Unie, 2006, s. 56), týkající se zavedení akčního programu celoživotního učení 

jsou cílovou skupinou tohoto programu studenti vysokých a vyšších odborných škol, jež 

mají možnost absolvovat studijní či pracovní stáž ve více jak 30 evropských zemí: 27 

členských států EU, 3 země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) – Island, 

Lichtenštejnsko, Norsko, 1 kandidátská země – Turecko. Dále pak učitelé a další 

pracovníci vzdělávacích institucí, podniky, neziskové organizace zodpovědné za 

organizaci vzdělávání a odborné přípravy, výzkumné a poradenské instituce. 

Závažnou podmínkou možnosti zapojení se do tohoto programu je získání listiny Erasmus 

University Charter (EUC), kterou přiděluje Evropská komise, a o kterou může zažádat 

pouze vzdělávací instituce či podnik nikoli jednotlivec (student, pedagog, zaměstnanec). 

Tento administrativní proces je důsledkem nerovných možností v souvislosti s účastí na 

aktivitách programu pro jednotlivé studenty/pedagogy/zaměstnance různých vysokých škol 

a podniků. Zároveň negativně ovlivňuje naplňování operativních cílů programu Erasmus 

vzhledem k nutnosti proaktivity samotných vzdělávacích institucí a podniků.  

V rámci operativních cílů programu je kladen důraz na: 

 Lepší kvalitu a objem mobilit tak, aby se do roku 2012 zúčastnilo minimálně 3 

miliony osob. 

 Větší mnohostrannou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a vysokými 

školami a podniky napříč Evropou. 

 Lepší transparentnost ohledně uznávání kvalifikací a kreditů získaných v zahraničí. 
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 Podpora rozvoje inovací a pedagogických postupů a jejich předávání v oblasti 

celoživotního učení. 

V roce 2007 byly do programu Erasmus začleněny nově i pracovní stáže. V současné době 

je možné se zapojit do následujících aktivit: 

Studenti 

- Studijní pobyty 

Studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3 – 12 měsíců. 

- Pracovní stáž 

Práce v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku v délce 3 -12 měsíců. 

- Intenzivní jazykový kurz 

Intenzivní kurz méně používaného jazyka zemí EU před zahájením studijního pobytu nebo 

pracovní stáže v délce maximálně 6 týdnů. 

Vysokoškolské instituce a podniky 

- Mobilita pedagogů 

Vyučující pobyt na zahraniční univerzitě v maximální délce 6 týdnů. 

- Mobilita zaměstnanců 

Výukové pobyty, školení v zahraniční organizaci. 

- Intenzivní programy  

Krátkodobé studijní programy pro domácí i zahraniční studenty a učitelé. 

V rámci programu Erasmus jsou ještě dále koordinované další aktivity řízené výkonnou 

agenturou Evropské komise v Bruselu. Tyto aktivity poskytují podporu v rámci spolupráce 

vysokých škol, inovací v pedagogických postupech a dalších aktivit, jež přispívají 
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k dosažení cílů programu Erasmus (Multilaterální projekty, Akademické sítě, Doprovodné 

aktivity). 

Dle statistik Evropské komise v akademickém roce 2004/2005 vyjelo celkem okolo 144 

tisíc studentů. Přitom Univerzita Karlova v Praze byla jednou ze 100 nejvíce hostících (1. 

místo) v rámci pedagogických mobilit a vyjíždějících univerzit (5. místo) v rámci 

studentských a pedagogických mobilit. Nejznámější a nejvíce využívaný program 

Evropské unie každoročně navyšuje svůj počet mobilit. V akademickém roce 2008/2009 se 

zúčastnilo více jak 198 500 tisíc studentů studijních pobytů a pracovních stáží. 

Tabulka č. 2. Počet vyjíždějící a přijíždějící studentů 2004 – 2010 (studium, pracovní stáž) 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

144 037 tisíc 154 421 tisíc 159 324 tisíc 182 697 tisíc 198 523 tisíc 213 266 tisíc 

CELKEM    2 278 414 mil.  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2011) 

Vzhledem k daným číslům poukazujícím pouze na počet studentů absolvující mobilitu 

v rámci programu Erasmus, lze konstatovat, že kvantitativní cíl (3 miliony studentů) bude 

dosažen již před stanoveným rokem 2012. Program Erasmus je nejrozšířenějším 

sektorálním programem programu celoživotního učení. Od jeho počátku (1987) se zapojilo 

více jak 2 miliony studentů. Stejně tak od roku 1997 se programu zúčastnilo okolo 250 

tisíc vysokoškolských učitelů a dalších pracovníků vzdělávacích institucí. V současné době 

je zapojeno více jak 4 000 vysokoškolských institucí a 33 zemí a další čekají na příležitost 

stát se součástí evropského prostoru celoživotního vzdělávání. V rámci České republiky je 

zapojeno do programu 26 veřejných a soukromých škol, 6 vyšších odborných a 2 školy 

státní, tedy celkem 60 vysokoškolských institucí. Po dobu realizace programu se zúčastnilo 

okolo 45 tisíc českých studentů. Bohužel ne všechny zapojené země vysílají a přijímají 

stejný počet studentů během jednoho akademického roku. Tato imbalance se projevuje ve 
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více jak 80 % zapojených zemích. Pouze Belgie, Rakousko a Estonsko vykazují jistou 

rovnováhu mobilit. Státy jako Německo, Řecko, Česká republika, Polsko či Slovensko 

vysílají více studentů ne6li přijímají. Naopak více mladých lidí přijíždí na univerzity 

v Dánsku, Nizozemí, Portugalsku, Španělsku, Velké Británii či Finsku. Program Erasmus 

je nejvyužívanějším programem Programu celoživotního učení a přesto se neustále snaží 

zlepšit kvalitu a transparentnost systému vzdělávání a zvýšit počet zapojených institucí a 

jejich programovou diverzitu. 

2.2.3. Leonardo da Vinci - novými dovednostmi k lepší práci 

V listopadu 2010 byla pořádána konference k 15ti letému výročí programu Leonardo da 

Vinci v Bruselu. Již od roku 1995 existuje tento program, jehož primárním cílem je 

pomáhat evropským občanům získávat nové dovednosti, znalosti a kvalifikaci za účelem 

lepšího uplatnění se na evropském rychle se měnícím trhu práce. Kromě toho se taktéž 

zaměřuje na podporu zlepšení kvality a inovace v systémech odborného vzdělávání a 

přípravy a zvýšení atraktivity odborných vzdělávacích programů.  

Po skončení II. fáze programu v roce 2006 se stal program Leonardo da Vinci součástí 

programu celoživotního učení pro období 2007 – 2013 v důsledku komplexnějšího pojetí a 

většího důrazu na tzv. koncept vzdělávání „od kolébky do hrobu“. V letech 2000 – 2006 

bylo v rámci programu realizováno 366 tisíc mobilit. Z toho skoro 10 tisíc českých 

studentů absolvovalo praxi v zahraničí. V současné době je program určen nejen 

studentům středních odborných škol, ale i učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, 

lidem na trhu práce, institucím zaměřeným na odborné vzdělávání, neziskovým 

organizacím a výzkumným centrům. V roce 2007 a 2009 více jak 80 tisíc občanů získalo v 

rámci programu Leonardo da Vinci podporu Evropské unie, přičemž největší počet 

zájemců bylo německé a francouzské národnosti.  
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Na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. 

listopadu 2006 (Úřední věštník Evropské Unie, 2006, s. 58), kterým se zavedl akční 

program celoživotního učení, byly stanoveny operační cíle programu Leonardo da Vinci, 

které ambiciózně poukazují na potřebu: 

 Zvýšení počtu mobilit a jejich kvality a nárůstu stáží v podnicích minimálně na 80 

000 za rok. 

 Kvalitnější spolupráce vzdělávacích institucí, podniků a dalších subjektů v Evropě. 

 Podpory rozvoje a sdílení inovačních postupů a metod v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, rozvoj pedagogik založených 

na ICT. 

 Lepší transparentnost a uznávání kvalifikací získaných i v rámci neformálního 

vzdělávání. 

 Podporu studia moderních jazyků. 

Aktivity programu Leonardo da Vinci jsou rozděleni na tři stěžejní oblasti a to mobility, 

partnerství a multilaterální projekty. 

Mobility 

- mezinárodní stáže v podnicích či vzdělávacích institucí pro studenty odborných škol 

(IVT). 

- mezinárodní stáže v podnicích či vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce 

(PLM). 

- stáže a výměnné pobyty pro další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a 

přípravě (VETPRO). 

- přípravné návštěvy umožnují pracovní setkání partnerů za účelem plánování projektu a 

zpracování žádosti o grant. 
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Projekty partnerství 

- jsou novou aktivitou programu Leonardo da Vinci od roku 2008. Projekty vytváří rámec 

pro mezinárodní spolupráci mezi vzdělávacími institucemi či podniky za účelem 

zatraktivnění a zlepšení kvality odborného vzdělávání a přípravy. 

Multilaterální projekty/Přenos inovací 

- tyto projekty se zaměřují na podporu rozvoje a začlenění inovačních obsahů, metod a 

postupů z předchozích projektů do systému odborného vzdělávání a přípravy. 

Mobilita je stěžejní prioritou nové evropské strategie Evropa 2020 zajišťující cestu ke 

konkurenceschopné a znalostní společnosti. Program Leonardo da Vinci je jedním z 

nástrojů uceleného vzdělávacího programu celoživotního učení pro období 2007 – 2013, 

jež má podporovat zvyšování znalostí, dovedností a kvalifikace skrze studijní a pracovní 

mobility. Přestože Česká republika a jiné další členské země zaregistrovali velký nárůst 

počtu mobility v roce 2007, od roku 2008 se ve většině státech ukazuje spíše sestupující 

tendence a to ve všech aktivitách typu Mobility (Leonardo da Vinci). Velkou výzvou, které 

nyní čelí některé členské státy Evropské unie, je nyní naplňování operačního cíle 

dotýkajícího se většího zatraktivnění odborných vzdělávacích programů a jejich uplatnění 

na měnícím se trhu práce. 

2.2.4. Grundtvig - vzdělávání dospělých 

V průběhu vývoje evropské cesty za konkurenceschopnou a znalostní společností začala 

Evropská komise stále více a více přijímat významnost vzdělávání dospělých jako 

klíčovou součást konceptu celoživotního učení. Přestože vzdělávací příležitosti pro dospělé 

občany v rámci evropských programů se ukazovaly již v programu Socrates II., program 

celoživotního učení pro období 2007 – 2013 otevřel vzdělávací možnosti i jiným občanům 

než pouze pracovníkům působícím v oblasti vzdělávání dospělých. V rámci programu 

Socrates II v letech 2000 – 2006 podpořil program Grundtvig okolo 400 Multilaterálních 

projektů zaměřených na inovace v oblasti vzdělávání dospělých, a dále více jak 1 600 

Projektů partnerství podporujících mobility dospělých osob. 
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Tento program nese název dánského duchovního a spisovatele Nicolaje Frederika Severina 

Grundtviga (1783 -1872), jehož vzdělávací ideje byly zmiňovány v 1. kapitole této práce. 

Jeho myšlenka dostupnosti vzdělání všem dospělým občanům s důrazem na občanskou 

zodpovědnost a osobní a kulturní rozvoj je stěžejním principem dnešního evropského 

pojetí konceptu celoživotního učení.  

Sektorální program Grundtvig je zaměřen na vzdělávání dospělých osob ve všech formách 

vzdělávání (formální, neformální, informální) a na instituce a organizace nabízející či 

podporující toto vzdělávání. Programu se tedy mohou zúčastnit jak všechny osoby 

zúčastňující se vzdělávání dospělých a také učitelé a jiní pracovníci institucí vzdělávání 

dospělých, tak i podniky, výzkumné ústavy, neziskové a nevládní organizace či subjekty 

poskytující poradenské a informační služby.  

Operativní cíle programu Grundtvig taktéž reagují na současnou situaci stárnoucí evropské 

populace a rychle se měnící evropský trh práce. Dle rozhodnutí Evropské komise a Rady 

ohledně zavedení akčního programu v oblasti celoživotního učení (Úřední věštník 

Evropské Unie, 2006, s. 59) patří mezi operativní cíle především: 

 Důraz na kvalitu, dostupnost a objem mobilit osob zapojených do dalšího 

vzdělávání tak, aby do roku 2013 absolvovalo tuto mobilitu minimálně 7 tisíc osob za 

rok. 

 Důraz na kvalitu a četnější frekvenci spolupráce mezi organizacemi zapojenými do 

dalšího vzdělávání v Evropě. 

 Poskytnutí vzdělávací příležitosti starším osobám bez základního vzdělání a 

osobám z okrajových sociálních skupin. 

 Důraz na rozvoj inovačních postupů a jejich předávání v rámci dalšího vzdělávání, 

dále pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologií 

v oblasti celoživotního učení. 

Aktivity programu Grundtvig se jako jiné sektorální programy dělí na centralizované, kdy 

se žadatel o grant obrací přímo na Výkonnou agenturu Evropské komise v Bruselu, a 

decentralizované, kdy proces programových aktivit je v kompetenci národních agentur 

jednotlivých členských států. V roce 2009 byly do sektorálního programu Grundtvig 
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zařazeny nové aktivity podporující získání znalostí, dovedností a kvalifikací všem 

dospělým občanům Evropské unie a zajišťující jejich snadnější začlenění v tržní 

společnosti. V současné době nabízí program Grundtvig čtyři oblasti aktivit: 

Pro občany Evropské unie 

- Grundtvig workshop 

5 – 10ti denní kurzová aktivita v jiné evropské zemi. V rámci této aktivity organizují 

evropské organizace vzdělávací workshopy pro zahraniční účastníky. 

- Dobrovolnický projekt 

3 – 8 týdenní dobrovolnický pobyt v rámci dvouletého projektu, jež je organizovaný 

dvěma organizacemi z rozdílných členských států. Dobrovolnické projekty jsou úžeji 

zacíleny jen na občany ve věku 50+. 

Pro pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých 

- Vzdělávací kurzy 

Kurzy na různé téma konající se v jiné evropské zemi. 

- Návštěvy a výměny 

Možnost účasti na evropských konferencích, stínování jiných odborníků v zahraničí aj. 

- Asistentská stáž 

12 – 45 týdenní stáž v organizaci věnující se vzdělávání dospělých v jiné členské zemi. 

Pro instituce a organizace v oblasti vzdělávání dospělých 

- Projekty partnerství 

Realizace menších dvouletých projektů v rámci spolupráce tří organizací v oblasti dalšího 

vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit povědomí o rozmanité evropské kultuře a sociálním 

prostředí a podpořit tak vzájemné porozumění v oblastech společného evropského zájmu. 
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Obsah projektů je zaměřen na postupy, metody a způsoby vzdělávání, například výukové 

metody, jež jsou využívány manažery vzdělávání dospělých. Mezi cílovou skupinu patří 

osoby starší 25 let a osoby ve věku 16 – 24 let, jež již nejsou zapojeni do vzdělávacího 

procesu. Mezi aktivity, jež jsou realizované v rámci tohoto typu projektů, patří například: 

 výměny zaměstnanců a dospělých účastníků vzdělávání 

 výměny zkušeností dobré praxe s využitím ICT 

 organizování projektových setkání, tvorba a distribuce informačních materiálů, 

aktivity související s šířením výsledků projektu aj. 

- Multilaterální projekty 

Rozsahově velké 1-3 leté projekty v rámci spolupráce tří vzdělávacích organizací. Jedná se 

o projekty zaměřující se na zlepšení systému řízení, obsahu a metod vzdělávání dospělých. 

- Tematické sítě 

Rozsáhlé 3 leté projekty ve spolupráci 10 partnerských subjektů. Cílem těchto projektů je 

posílení partnerství a spolupráce mezi účastníky podílejícími se na vzdělávání dospělých, 

zlepšení kvality a zviditelnění problematiky celoživotního učení. 

V rámci České republiky se v období 2007 – 2009 zúčastnilo okolo 150 osob aktivity 

Mobility. Dále bylo schváleno více jak 100 projektů partnerství, díky kterému vyjelo do 

zahraničí přes tisíc učitelů a dospělých studentů. Nejvíce zkušeností v tomto období (2007 

– 2013) bylo v rámci programu Grundtvig přineseno do České republiky ze zemí jako je 

Velká Británie, Španělsko, Německo, Francie aj. (MŠMT, 2010, s. 34). 

Program Grundtvig pokrývá všechny formy vzdělávání dospělých – formální, neformální a 

informální, čímž významně naplňuje aspekty celoživotního učení. Je otevřen všem 

sektorům dospělé populace, avšak nejvíce svoji pozornost věnuje lidem bez základního 

vzdělání, socio-ekonomicky znevýhodněným osobám a osobám s poruchami učení. 

Začleněním programu Grundtvig pod akční program celoživotního učení v roce 2007, 

nabral tento sektorální program strategické cíle reagující především na vzdělávací výzvy 

stárnoucí populace v Evropě a rychle se měnící trh práce. Program Grundtvig 
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prostřednictvím nabízených aktivit významně přispívá ke snižování nezaměstnanosti a 

potírání sociální exkluze. Bohužel, podíváme-li se na finanční prostředky alokované na 

oblast vzdělávání (pouze 4 % z celkového rozpočtu LLP) je zřejmé, že není možné 

intenzivně a efektivně podporovat vzdělávací aktivity v oblasti vzdělávání dospělých a 

zároveň tak přispívat k plnění nové evropské strategie. 

2.2.5. Jean Monnet - porozumění evropské integraci 

Již od roku 1989 je naplňována vize francouzského politika, diplomata a ekonoma o 

evropské integraci na vysokoškolské úrovni. Slavný výrok Jeana Monneta: 

„Nesjednocujme státy, nýbrž lidi“ se stal základním kamenem pro výuku, výzkum a 

diskuzi v oblasti studií evropské integrace. Cílem programu Jean Monnet je zlepšit 

povědomí a znalosti ohledně evropské integrace mezi občany celého světa, zejména 

studenty a akademické pracovníky. Program je otevřen všem zemím světa a jejich 

participace institucí zabývajícími se otázkami evropské integrace každým rokem roste.  

Mezi hlavní cíle programu patří podpora kvality výuky, výzkumu a debat v rámci studií 

evropské integrace ve vysokoškolských institucích. V současné době je zapojeno 68 

institucí z pěti kontinentů. Další prioritou programu je zvyšování povědomí o otázkách 

evropské integrace a to nejen mezi specializovanými akademickými pracovníky, ale i 

běžnými občany Evropské unie. A taktéž podporovat evropské instituce, jež se evropskou 

integrací zabývají. V současné době jsou realizovány evropské moduly, katedry a centra 

excelence Jean Monnet. Dále jsou podporovány sdružení profesorů a výzkumných 

pracovníků, informační a výzkumné činnosti a partnerské výzkumné skupiny v rámci 

kateder věnující se tomuto evropskému tématu. 

Program Jean Monnet je centralizovaná aktivita, tedy je řízen přímo Evropskou komisí 

oproti jiným aktivitám dalších programů celoživotního učení 2007 – 2013, jež jsou řízeny 

národními agenturami členských států. Evropská komise pravidelně předkládá výzvy, na 

základě kterých je možno se do programu přihlásit. 
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3. Vzdělávání dospělých - evropský vzdělávací program Grundtvig   

Evropská unie v rámci svých vzdělávacích politik a hospodářských strategií neopomíjí 

vyzdvihovat i klíčovost problematiky vzdělávání dospělých. Od přijetí Lisabonské 

strategie je vzdělávání dospělých v politických evropských dokumentech nahlíženo jako 

zásadní součást celoživotního učení a vzdělávání, jež se prolíná všemi životními etapami 

jedince a napomáhá k cestě za konkurenceschopnou a znalostní společností. Vzdělávání v 

tomto věku prošlo stejně jako koncept celoživotního vzdělávání a učení historickými 

mezníky, které byly nezbytné pro současné vymezení této oblasti v evropském prostoru 

vzdělávání. Dokument Uskutečnění evropského prostoru celoživotního vzdělávání (2001) 

stejně tak jako i usnesení Rady z roku 2002 o celoživotním vzdělávání zdůrazňují význam 

vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení pro dosáhnutí konkurenceschopnosti a 

zaměstnatelnosti, ale také pro sociální začlenění, aktivní občanskou angažovanost a osobní 

rozvoj.  

Barták (2008, s. 10) představuje vzdělávání dospělých jako celoživotní proces zajišťující 

jedinci udržet si své sociální postavení (vzdělání, zaměstnatelnost) v souvislosti s 

ekonomickými, kulturními, politickými a sociálními změnami v životě společnosti. 

Podle Palána (2002, s. 327) můžeme nahlížet vzdělávaní dospělých z pohledu 

vzdělávacího procesu a systému. Tuto oblast vzdělávání charakterizuje jako “proces 

cílevědomého a systematického zprostředkování, osvojování a upevňování schopností, 

znalostí, dovedností, návyků, hodnotových postojů i společenských forem jednání a chování 

osob, jež ukončily školní vzdělání a přípravu na povolání a vstoupily na trh práce”. Taktéž 

popisuje vzdělávání dospělých jako systém vzdělávacích aktivit obohacující počáteční 

vzdělávání dospělých. 

Vzdělávání dospělých v podobě pojetí evropských dokumentů je však i prostorem a 

vzdělávací příležitostí pro dospělé jedince, kteří z jakéhokoli důvodu neměli možnost se 

plně účastnit počátečního vzdělávacího systému. Nejde tedy pouze o vzdělávací příležitosti 

navazující na počáteční vzdělávání. Z doporučení na rozvoj vzdělávání dospělých definuje 

UNESCO (1976, s. 2) vzdělávání dospělých (Adult education) jako organizovaný edukační 
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proces jakéhokoli obsahu, úrovně a metody, probíhající ve formálním, informálním, či 

neformálním prostředí, navazující či nahrazující počáteční vzdělávání ve školách a 

univerzitách … podporuje rozvoj schopností, obohacení znalostí, zlepšení technických či 

profesních kvalifikací, nebo osobní rozvoj … je nemyslitelné, aby bylo považováno za 

samostatný celek ale naopak jako integrální součást celoživotního vzdělávání a učení.  

3.1. Problematika vzdělávání dospělých 

Vzdělávání dospělých je neodmyslitelnou součástí celoživotního vzdělávání a učení, a 

přestože v některých publikacích je zaměňováno s dalším vzděláváním, nelze jej jednoduše 

ztotožňováno s touto oblastí. Další vzdělávání je jednou z kategorií vzdělávání dospělých, 

jež pojímá další profesní, zájmové, občanské a seniorní vzdělávání. Vzdělávání dospělých 

kromě dalšího vzdělávání umožňuje realizovat tzv. “druhou šanci ve vzdělávání”. Jedná se 

o podporu získání základního vzdělání dospělým jedincům, kterého nenabyli před 

dospělým věkem. Tzv. Druhá vzdělávací šance představuje možnost získání jakéhokoli 

typu a stupně počátečního vzdělání, jež se běžně osvojuje v určitém věkovém stupni. Jedná 

se o studijní příležitosti vedoucí k dokončení či získání úplného základního či 

středoškolského studia. Požadavky na určitý stupeň a druh vzdělání v rámci pracovního 

místa jsou se současným rozvojem společnosti zavedeným standardem, jež mohou být 

právě základní bariérou pro uplatnění jedince na trhu práce. 
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Tabulka č. 3 Přehled kategorií v oblasti vzdělávání dospělých 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

 
       

Druhá vzdělávací šance Další vzdělávání 

 

 

         

další vzd. dospělých občanské vzd. zájmové vzd. vzd. seniorů 

(Zdroj: vlastní zpracování 2011) 

Další vzdělávání je druhou kategorií vzdělávání dospělých dělící se dále na další profesní 

vzdělávání, občanské vzdělávání, zájmové vzdělávání a vzdělávání seniorů (univerzity 

třetího věku). Další profesní vzdělávání označuje kvalifikační vzdělávání navazující na 

dokončené počáteční vzdělávání jedince. Spadají jsem profesní kurzy, semináře úzce 

související s pracovním zařazením. Lze jsem zařadit i rekvalifikační vzdělávání 

(organizované úřady práce), jež umožňuje nezaměstnaným jedincům úspěšné začlenění do 

pracovního života společnosti skrze změnu jejich kvalifikace. Naposledy pak zmíněné 

občanské a zájmové vzdělávání souvisí s uspokojením osobních vzdělávacích potřeb 

jedince a aktivnějším zapojení se do občanského života společnosti. 

Uvědomování si důležitosti podpory oblasti vzdělávání dospělých v rámci evropského 

prostoru se začalo výrazněji ukazovat na začátku 20. století. Světové konference UNESCO 

zaměřující se na vzdělávání dospělých konajících se v Helsinkách 1949, Montreálu 1960, 

Tokiu 1972, Paříži 1985, Hamburku 1997 a v Belém 2009 jsou významnými milníky 

determinující oblast vzdělávání dospělých jako plnohodnotnou součást celoživotního 

vzdělávání a učení. První mezinárodní konference týkající se vzdělávání dospělých 
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konající se v roce 1949 apelovala na zajištění práva na vzdělávání pro dospělé jedince. S 

vývojem rozvoje oblasti vzdělávání dospělých bylo v 70. letech vzdělávání dospělých 

formálně uznáno jako integrální součást vzdělávacího systému v rámci konceptu 

celoživotního učení. Dva klíčové dokumenty UNESCO vydané v rámci rozvoje evropské 

vzdělávací politiky se staly určujícími nástroji v rámci ukotvování pojetí celoživotního 

učení a tedy oblasti vzdělávání dospělých. Oba dva reporty Learning to Be: The World of 

Education Today and Tomorrow (Faure, 1972) a report Learning: The Treasure Within 

(Delors, 1996) poukázaly na potřebu učící se společnosti, jež je přístupná všem a jejíž 

součástí je kontinuální učení zahrnující formální, neformální a informální vzdělávání. Dále 

je zdůrazňováno, že učení se neodehrává pouze v rámci časové dimenzi (lifelong: po celý 

život), ale taktéž pokrývá různé oblasti života jedince (life-wide: rodina, práce, přátelé). 

Oba dva dokumenty zmiňují pojetí vzdělávání jako reakci na ekonomické a sociální výzvy 

skrze teorie lidského kapitálu. Tato teorie definuje, že investice do vzdělávání a formování 

dovedností je signifikantním krokem pro ekonomický růst stejně tak jako investice do 

strojů a vybavení. 

Koncept učící se společnosti, na který je poukazováno v souvislosti s celoživotním 

vzděláváním a učením předpokládá, že občané, organizace a podniky si váží vzdělávání, 

podporují ho a považují účast v něm za samozřejmost. V roce 1996 vyšla Bílá kniha o 

vzdělávání (White Paper on Education and Training) zaměřující se na vzájemné vlivy a 

aspekty vzdělávání a učení a společenského a hospodářského vývoje. V tomto dokumentu 

je taktéž zejména kladen důraz na potřebu posunu k učící se společnosti. Jak popisuje 

Rabušicová (2006, s. 16.) koncept učící se společnosti se zabývá tím, jak vzdělávání 

přispívá k vědění jednotlivce a k sociální soudržnosti společnosti. V tomto typu společnosti 

je poskytnuto právo na vzdělání a osobní rozvoj všem jedincům. Vzdělávání je v takovéto 

společnosti nejvyšší hodnotou maximálně podporovanou politickou strategií státu, přičemž 

samotní občané nahlížejí účast v něm jako samozřejmost a svoji občanskou zodpovědnost. 

Pátá celosvětová konference (UNESCO, 1997) o vzdělávání dospělých v Hamburku 

opětovně zdůraznila právo dospělých na vzdělání a definovala dovednosti, jež jsou 

nezbytné pro zapojení se do života společnosti a stejně tak apelovala na spolupráci mezi 

státem, občanskou společností a privátním sektorem. Tato konference konající se roku 
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1997 identifikovala vzdělávání a učení dospělých jako důsledek aktivního občanství a 

zároveň jako podmínku pro aktivní účast na životě společnosti. V rámci této konference 

byla oblast vzdělávání a učení dospělých stanovena jako klíčový aspekt k dosažení učící se 

společnosti vyznávající sociální spravedlnost a životní blaho v 21. století. Hamburská 

deklarace používá pojmu učení dospělých (Adult learning), které pojímá jak formální tak i 

další vzdělávání, neformální učení a celou řadu informálního a nahodilého učení 

probíhajícího v multikulturní společnosti. Oblast vzdělávání dospělých hraje významnou 

roli v rámci poskytování prostoru, času a podmínek, ve kterém má dospělý jedinec zásadní 

příležitost učit se učit, učit se jednat a učit se být. Často nahlíženým rozdílem mezi 

vzděláváním dospělých a vzděláváním dětí a mládeže je skutečnost, že pro učícího se 

dospělého není studium či učení hlavní životní rolí jako je tomu u mladých jedinců v 

počátečním vzdělávání. Čas věnovaný vzdělávání v období dospělosti většinou nenabírá 

takových intenzivních forem vzhledem k většímu důrazu a zaměření na pracovní život 

dospělého jedince. Na druhou stranu vzdělávání a učení se v tomto věku stává natolik 

klíčové z hlediska socioekonomického a technologického vývoje společnosti, že jakékoli 

ignorování potřeby dalšího profesního i osobního rozvoje vede k mnohem menší 

společensko-ekonomické flexibilitě dospělého. 

Souhrnná závěrečná zpráva o vzdělávání dospělých (UNESCO, s. 4) ukazuje na alarmující 

situaci týkající se postavení vzdělávání dospělých v celkovém systému vzdělávání v 

jednotlivých státech. Z národních zpráv vypracovaných pro šestou celosvětovou konferenci 

(CONFITEA VI) vyplynulo, že pouze 84 % zemí zahrnuje vzdělávání dospělých, přímo či 

nepřímo, do vládních politik. 

Hamburská deklarace (UNESCO, 1997, s. 30) zdůrazňující právo na základní vzdělání pro 

všechny v jakémkoli věku poukazuje na důležitý aspekt týkající se občanské povinnosti a 

vlastní zodpovědnosti za rozvoj osobního potenciálu. Upozorňuje na skutečnost, že výzvy 

21. století nemůžou být dosáhnuty pouhou inciativou národních vlád a vzdělávacích 

organizací, ale ve spolupráce s intenzivní a činorodou participací samotných občanů. 

Problematika integrace vzdělávání dospělých do konceptu celoživotního učení a 

vzdělávání, jež byla vyzdvihována v rámci celosvětové konference UNESCO v Nairobi, 

začala být intenzivně považována za důležitý faktor společenského a hospodářského 
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rozvoje a prakticky řešena až se vznikem Lisabonské strategie v roce 2000. Ostatní klíčové 

dokumenty vznikající v rámci problematiky vzdělávání a učení v evropském, ale i 

celosvětovém prostoru s důrazem na oblast vzdělávání dospělých významně přispěly k 

socio-ekonomické potřebě koncepčního pojetí a následné implementace vzdělávání 

dospělých jednotlivými členskými státy.  

Další iniciativy související s pohledem na vzdělávání dospělých jako významného faktoru 

pro zvládnutí úspěšné cesty za konkurenceschopnou a znalostní společnosti byl pracovní 

program Vzdělávání a odborná příprava 2010 (ET 2010), jež nastavil klíčový ukazatel 

12,5 % účasti dospělých na celoživotním vzdělávání. V roce 2002 byla průměrná míra 

účasti v EU odhadnuta na 8,5 %, což je pouze o jednu desetinu procenta více než v roce 

2001. Tento pracovní program byl později v roce 2009, kdy se blížilo vypršení jeho 

platnosti, nahrazen navazujícím programem, jež byl schválen ministry školství všech 

členských států Unie, s názvem Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a 

odborné přípravě 2020). Jako referenční ukazatel pro plnění tohoto programu do roku 

2020 bylo v oblasti vzdělávání dospělých stanoveno 15 % zapojení dospělého jedince 

v různých formách (formální, informální, neformální) celoživotního učení. Jednotlivé 

členské země se v podílu účasti dospělých na dalším vzdělávání podstatně liší. Nejlépe si 

v roce 2002 vedla Velká Británie (22,9 %) a severské země: Švédsko (18,4 %), Finsko 

(18,9 %) a Dánsko (18,4 %). Ostatní státy a zejména přistupující země se pohybují okolo 5 

% (Česká republika 6 %). V roce 2009 pouze 8 (EU 27) členů Unie dosáhlo 12,5 % 

stanovených pro rok 2010 a pouze 5 států (EU 27) 15 % stanovených pro období do roku 

2020 (MŠMT, 2004, s. 18 – 41). 

Další stěžejní iniciativou Evropské unie podporující vyšší konkurenceschopnost a sociální 

kohezi jsou komunitární vzdělávací programy. V rámci oblasti vzdělávání dospělých se 

jedná o sektorální program Grundtvig, jež byl v letech 2000 – 2006 součástí komunitárního 

programu Socrates. Program Grundtvig podporující vzdělávání dospělých v tomto období 

doplňuje programy v oblasti středních a vysokých škol v rámci konceptu celoživotního 

učení.  Oblasti podpory tohoto program, v období 2000 – 2006, byly zaměřeny na zvýšení 

participace dospělých působících v oblasti vzdělávání dospělých na celoživotním učení, ať 

už formálně či neformálně. Tato aktivita evropské vzdělávací politiky poskytovala 
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možnost získání a doplnění znalostí a dovedností, rozvoj a sdílení inovací a metod v oblasti 

vzdělávání dospělých, rozšíření jazykových kompetencí a návštěvy a pracovní mobility pro 

pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých. 

Program Grundtvig byl v dalším období 2007 – 2013 začleněn do akčního programu 

celoživotního učení, jež nahradil program Socrates a stal se zastřešujícím konceptem pro 

další sektorální programy doplňující celoživotní vzdělávání a učení v evropském 

společném prostoru vzdělávání. Oblasti a cílové skupiny, na které byl dříve program 

zaměřen byly rozšířeny a strukturovány tak, aby naplňovaly přístup ke vzdělávání pro 

všechny, a aby naplňovaly nároky na nové dovednosti a znalosti. Cíle tohoto sektorálního 

programu Grundtvig do konce současného programového období jsou poměrně 

ambiciózní. Nicméně již nyní na základě statistik Evropské unii lze konstatovat, že alespoň 

25 000 dospělých jedinců se zapojí do vzdělávání skrze realizované aktivity programu. 

Dále minimálně 7 000 dospělých získá příležitost k absolvování zahraničního pobytu, což 

koresponduje s cílem zlepšení podmínek pro oblast mobility. V neposlední řadě je dalším 

cílem zajistit vyšší kvalitu a frekvenci spolupráce mezi institucemi zaměřující se na 

vzdělávání dospělých. 

3.2. Aktivní realizace národních politických strategií vzdělávání dospělých  

S vývojem pojetí vzdělávání dospělých ukotvených ve významných evropských 

dokumentech lze spatřovat dvě zásadní linie pohledu na tuto problematiku. Jednak 

vzdělávání dospělých je nahlíženo jako lidské právo a způsob jak formovat jednotlivce a 

skupiny, a jednak jako prostředek ekonomického růstu. Rubensson (2000, National 

Agency for Education, s. 16 - 17) rozlišuje dva pohledy na koncepci celoživotního učení v 

rámci historického kontextu. První z nich se vztahuje k humanistické tradici a víry v lepší 

společnosti s vyšší životní úrovní. Iniciativy tohoto pojetí byly realizovány organizacemi 

jako je UNESCO, OECD či Rada Evropy, které se jako jedni z prvních zapojovali do debat 

souvisejících se vzdělávací politikou evropského prostoru apelující na právo na vzdělání 

pro všechny a v každém věku a na podílení se státu na financování vzdělávání dospělých. 

Druhý pohled se zaměřuje na ekonomickou stránku vzdělávání, tj. potřeba zvyšování 

kompetencí a kvalifikací za účelem ekonomického růstu. Nehledě na to, jaký směr v 
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současné době převažuje, zásadní otázkou je vzájemná propojenost těchto dvou pohledů, 

což je klíčové pro realizaci celoživotního učení a tedy i vzdělávání dospělých. Socio-

ekonomický rozvoj i rozvoj demokracie a aktivního občanství jsou zásadními aspekty 

vedoucí ke znalostní a konkurenceschopné společnosti. 

Přestože důraz na ekonomický růst v rámci realizace konceptu vzdělávání dospělých v 

jednotlivých členských státech byl kladen již od 90. let., až po revizi Lisabonské strategie v 

roce 2005 přijala Rada dva hlavní směry v oblasti politiky zaměstnanosti. První směr 

zaměřující se na zvýšení a zkvalitnění investic do lidského kapitálu zdůrazňuje podporu 

realizace celoživotního učení jednotlivými členskými státy skrze vhodné nabídky a 

finanční nástroje podporující sdílení nákladů. Vysoká pozornost je doporučena věnovat 

lidem s nízkou kvalifikací a starším občanům. Druhý směr apelující na systémy vzdělávání 

a odborné přípravy a jejich přizpůsobení se požadavkům na nové dovednosti a schopnosti, 

vyzívá členské země k zajištění kvality a transparentnosti vzdělávání. 

Reformy jednotlivých členských států týkající se vzdělávání dospělých byly doposud 

nedostatečné. Většina vzdělávacích systémů je zejména zaměřena na vzdělávání a 

odbornou přípravu mladých lidí. Přes dlouholeté diskuse o potřebě a socio-ekonomické 

důležitosti vzdělávání jedinců v dospělém věku je věnovaná pozornost na úrovni 

politických priorit většiny členských států minimální. Přestože členské státy začlenily do 

svých národních vzdělávacích reforem návrhy na posílení celoživotního vzdělávání a 

učení, prozatím pouze patrně docházelo k aktivní realizaci nastavených plánů. Vzhledem k 

neuspokojivé implementaci vzdělávání dospělých do národního systému vzdělávání v 

rámci jednotlivých členských států vydala Evropská komise dvě sdělení o vzdělávání 

dospělých První dokument vydaný v roce 2006 nesoucí název Vzdělávání dospělých: na 

vzdělávání není nikdy pozdě popisuje pět klíčových možností pro zúčastněné strany v 

oblasti vzdělávání dospělých: 

1. Odstranění bariér bránící v účasti dospělých na vzdělávání a odborné přípravě. 

2. Vyšší kvalita vzdělávání dospělých jedinců. 

3. Uznávání a validace všech forem vzdělávání. 

4. Podpora přístupu a účasti zejména starších občanů a přestěhovalců na vzdělávání. 

5. Kvalitnější monitoring implementace vzdělávání dospělých. 
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Bariéry z hlediska realizace a implementace konceptu vzdělávání dospělých jsou a byly 

diskutované v strategických i odborných publikacích. Překážky související s účastí mohou 

být odvozeny od několika faktorů: nedostatek informací, zázemí potencionálních 

účastníků, hodnota vzdělávání v dané zemi, finance, předchozí negativní zkušenosti v 

oblasti vzdělávání či nedostatek času (Commisson of the European Communities, 2006, s. 

2-6). 

Dle průzkumu CEDEFOP (Chisholm at al., 2004) zaměřující se na názory a zkušenosti 

občanů s realizací celoživotní učení a vzdělávání vyplynulo následující shrnutí. Pouze něco 

přes polovinu občanů Evropské unie nedávno absolvovali jakoukoli formu vzdělávání, 

protože jim bylo doporučeno či byli požádáni (zaměstnavatelem, rodinou, přáteli, kolegy či 

úřadem práce), aby se zúčastnili. Téměř dvě pětiny dotázaných občanů odpovědělo, že 

nemají dostatek času, který by věnovali vzdělávání a zároveň taktéž uvedli rodinné 

závazky jako důležitý faktor bránící jejich účasti na celoživotním učení. Zajímavé je, že 13 

% dospělých jedinců uvedlo, že jsou na zapojení se do celoživotního učení již moc staří. 

Jako nejčastější důvod pro neúčast na vzdělávání se ukazuje nedostatek volného času, 

rodinné závazky a nedostatečná víra v přínos samotného vzdělávání odrážející se v 

pracovním či osobním životě. Významným zjištěním, který průzkum ukazuje je rozdílnost 

přístupu jednotlivých členských států v rámci finanční podpory oblasti vzdělávání a učení. 

Jižní státy jako Francie, Španělsko či Portugalsko jsou mnohem méně přístupni k podílení 

se na nákladech na vzdělávání dospělých oproti severním státům. Toto poukazuje na 

kulturní hodnotu vzdělání v dané zemi, jež nejen ovlivňuje aktivní přístup vlády k 

začlenění vzdělávání dospělých do celoživotního vzdělávacího systému, ale i uvědomění si 

přínosu a dopadů investice do vzdělání a následně vůli samotných občanů se celoživotně 

vzdělávat. 

Členské země mají v rámci prvního klíčového návrhu dle dokumentu Vzdělávání 

dospělých: na vzdělávání není nikdy pozdě (Commisson of the European Communities, 

2006, s. 2-11) jednoznačný úkol související s motivací, pobídkou a rovnoměrným a 

spravedlivým rozdělením možností a podpory dospělým jedincům za účelem jejich 

profesního i osobního rozvoje. Ke zvýšení motivace občanů, potažmo jejich účasti na 

vzdělávání je nutná kvalitnější a intenzivnější informovanost například skrze komunitní 
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centra, kulturní zařízení a jiné vzdělávací instituce. Členským státům je dále doporučeno 

investovat do oblasti výukových metod, učebních materiálů a v neposlední řadě zajištění 

odborného růstu lektorů dospělých. Stejně tak politika aktivního stárnutí je diskutována 

jako klíčové sdělení tohoto dokumentu. V souvislosti s ekonomickou potřebou delšího 

produktivního života by měly členské státy intenzivně zajišťovat možnosti zvyšování 

kvalifikace a rozsáhlejší příležitosti pro celoživotní vzdělávání a učení důchodců. 

Druhý zmiňovaný dokument vydaný v roce 2007 K učení je vždy vhodná doba se přímo 

zaměřuje na implementaci výše uvedených klíčových návrhů uvedených ve sdělení z roku 

2006 v podobě akčního plánu vzdělávání dospělých. “Obecným cílem akčního plánu je 

provedení pěti klíčových sdělení uvedených v textu sdělení Na vzdělávání není nikdy pozdě: 

odstranit překážky bránící v účasti, zvýšit účinnost a kvalitu odvětví, urychlit proces 

validace a uznávání, zajistit dostatečné investice a monitorovat toto odvětví” (Commisson 

of the European Communities, 2007, s. 4). 

Analyzování dopadu národních reforem vzdělávání a odborné přípravy a monitorování 

jejich realizace v jednotlivých členských státech by mělo zajistit aktivní přístup vládních 

politik k oblasti vzdělávání dospělých jako plnohodnotné součásti celoživotního učení 

zajišťující kvalitnější pracovníky a angažovanější občany. Závěry Rady ze dne 22. května 

2008 o vzdělávání dospělých poukazují na skutečnost, že členské státy by měli svoji 

pozornost více směřovat na oblast vzdělávání dospělých a poskytovat efektivnější podporu 

za účelem vytvoření národní kultury celoživotního učení. Rada vyzývá členské státy s 

podporou Komise, aby v rámci vytvoření kultury celoživotního učení kvalitněji 

spolupracovali na odstraňování bariér rámci vzdělávání dospělých občanů. 

Pracovní dokument Evropské komise Action Plan on Adult Learning: Achievements and 

results 2008-2010 (2011) pojednávající o dosažených úspěších v období 2008 – 2010 v 

rámci stanoveného akčního plánu o vzdělávání dospělých, zmiňovaný v předchozím textu, 

popisuje současný stav sektoru vzdělávání dospělých na národní úrovni napříč Evropskou 

unií. Tento akční plán o vzdělávání dospělých: K učení je vždy vhodná doba velmi 

napomohl při zvyšování povědomí o vzdělávání dospělých a při ustanovení této oblasti 

vzdělávání jako hlavní priority v rámci vzdělávacích národních politik. Hlavním přínosem 

tohto akčního plánu je dosud bezesporu sdílení best practices mezi jednotlivými členskými 
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státy, změna vzdělávacích strategií a budování společného postoje ke vzdělávání dospělých 

napříč Unií. V mnoha členských zemích se podařilo vytvořit národní plán vzdělávání 

dospělých, vypracovat národní legislativu týkající se vzdělávání dospělých či nastavit 

strategii a systém celoživotního učení. Zhruba čtvrtina členských zemí implementovalo 

ucelený systém celoživotního učení zahrnující vzdělávání dospělých a polovina disponuje 

legislativou zastřešující přístup a možnosti vzdělávání dospělých. Bohužel v některých 

zemí je oblast vzdělávání dospělých ošetřena pouze částečně a neuceleně v rámci 

nepatrných změn ve vzdělávacím systému. Účast dospělých na vzdělávání je ve většině 

státech stále velmi nízká. V roce 2009 byla průměrná evropská účast dospělých (věk 25 – 

64) na celoživotním učení 9,3 % na rozdíl do 8,5 % v roce 2003. Nicméně od roku 2005 

(9,8 %) nedošlo k žádnému výraznému ročnímu nárůstu v celkové evropské participaci. 

Spíše naopak došlo k mírnému poklesu. Okolo deseti zemí již dosáhlo či se velmi blíží k 

nastavenému cíli 12,5 % účasti dospělých na celoživotním učení do roku 2010, a sedm 

států (Dánsko, Finsko, Island, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Velká Británie) dosáhlo 

referenčního ukazatele 15 % participace nastaveného do roku 2020. Přístup ke vzdělání pro 

dospělé jedince není v současné době napříč Evropskou unií plánovanou realitou, přestože 

analýza přínosu, nákladů a distribuce finančních zdrojů v oblasti vzdělávání dospělých 

byla určena akčním plánem z roku 2007 jako nejvyšší priorita. Většina oblastí stanovených 

v akčním plánu z roku 2007 byla jednotlivými zeměmi dosáhnuta, i když s výrazně 

rozdílnou dynamikou. Je však skutečností, že jednotlivé země disponují mnoha rezervami, 

aby dosáhly plně podpořit novou evropskou strategii 2020. V sektoru vzdělávání jsou do 

roku 2020 klíčovými oblastmi: 

 15 % účast dospělých v různých formách celoživotního učení. 

 méně než 10 % obyvatelstva (ze současných 15 %) ve věku 18 – 24 let by nemělo 

předčasně ukončit vzdělávání a odbornou přípravu 

 minimálně 40 % osob (ze současných 31 %) ve věku od 30 do 34 let by mělo 

dosáhnout vzdělání na terciární úrovni. Pro Českou republiku je tento cíl nastaven na 

minimální hranici 32 % (Evropská komise, 2010, s. 31). 

Úkolem v oblasti vzdělávání po dobu následujících deseti let je zatraktivnit a zajistit 

efektivní podporu studijní mobility a pracovních stáží nejen pro studenty, ale i učitele, 
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lektory a další dospělé občany a zvýšit tak jejich možnost uplatnění na pracovním trhu. V 

rámci sociálního rozvoje, koheze a integrace bude evropská vzdělávací politika více 

zaměřována zejména na to, aby požadované kompetence na trhu práce byly shodně a 

adekvátně začleněny do středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy 

a programů, jež se věnují vzdělávání dospělých. Rostoucí globalizace a nárůst stárnoucí 

populace jsou významnými faktory ovlivňující celkový vývoj evropské ekonomiky. 

Postupující globalizace je kontinuální a nezastavitelný proces, který však lze 

prostřednictvím zásadních opatření koordinovat. Je velmi pravděpodobné, naplní-li se 

slova Evropské komise (2011, s. 3) ze zasedání v Bruselu, která zní: “Pokud se tato 

strategie plně realizuje, pomůže Evropské  unii vyjít z krize posílena a přemění  ji v 

inteligentní , udržitelnou ekonomiku podporující  začlenění a zároveň povede k vyšší  

zaměstnanosti, produktivit, konkurenceschopnosti a sociální  soudržnosti”, že proces 

globalizace může naopak směřovat pro společnost pozitivním a přínosným směrem. 

3.3. Realizované aktivity programu Grundtvig 

Grundtvig, podprogram programu celoživotního učení 2007 - 2013, zahrnuje všechny 

formy vzdělávání – formální, neformální a informální. Jeho globálním cílem je zejména 

zvyšování kvality a evropské dimenze vzdělávání, zajištění dostupnosti široké nabídky 

vzdělávacích příležitostí a přístupnosti pro všechny dospělé jedince. Je otevřen všem 

sektorům dospělé populace, avšak v současné době nejvíce svoji pozornost věnuje lidem 

bez základního vzdělání, socioekonomicky znevýhodněným osobám a osobám 

s poruchami učení. Začleněním programu Grundtvig pod akční program celoživotního 

učení se tento sektorální program taktéž začal zaměřovat na vzdělávací výzvy stárnoucí 

populace v Evropě a rychle se měnící trh práce. S rokem 2000, kdy Lisabonská strategie a 

další významné dokumenty potvrzují důležitost vzdělávání dospělých v rámci socio-

ekonomického růstu společné Evropy, a kdy se Grundtvig stává podprogramem programu 

Socrates a dále pak v období 2007 – 2013, kdy je začleněn pod akční program 

celoživotního učení, se etablují nové a širší vzdělávací příležitosti pro dospělé občany. 

Svým širokým záběrem aktivit, jež se realizují jak ve formálním tak i neformálním 

prostředí, zajišťuje Grundtvig velkou variabilitu vzdělávacích institucí zapojujících se do 
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projektů Evropské unie, což jednoznačně přispívá k obohacení sektoru vzdělávání 

dospělých a tedy i celoživotního učení v evropském prostoru. Validace různých forem 

vzdělávání je taktéž jednou z oblastí, které se vzdělávání dospělých věnuje. Projekty v 

rámci programu Grundtvig jako je MODEVAL – evaluační rámec pro hodnocení 

základních kompetencí či REVEAL – výzkumná a evaluační skupina pro hodnocení, 

evidenci a validaci neformálního a informálního vzdělávání významně přispěly k plnění 

akčního plánu o vzdělávaní dospělých z roku 2007 (European Commission, 2011, s. 38).  

Sektorální programy celoživotního učení jsou založeny na myšlence mezinárodní 

spolupráce a sdílení zkušeností. Tato idea primárně podněcuje lepší kvalitu celoživotního 

učení a vyšší frekvenci spolupráce jednotlivých členských států v oblasti vzdělávání a 

odborné přípravy. Jak již bylo uváděno v předchozí kapitole, aktivity podprogramu 

Grundtvig se vzájemně doplňují a prolínají. Dle české Národní agentury pro evropské 

vzdělávací programy jsou děleny následovně: 

 Projekty partnerství 

 Mobility osob 

 Workshopy 

 Dobrovolnické projekty 

 Multilaterální projekty 

 Tematické sítě 

 Přípravné návštěvy 

Pro přiblížení představy praktického využití komunitárního podprogramu Grundtvig je 

vhodné představit vybrané projekty, které byly v rámci tohoto podprogramu uskutečněny. 

Evropská komise i Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v České republice 

publikuje mnoho podporujících i informačních materiálů týkající se aktivit programu 

celoživotního učení a popisu jednotlivých projektů. Tyto materiály jsou využity pro 

následující přiblížení a popis vybraných projektů realizovaných v rámci podprogramu 

Grundtvig. 
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An Intercultural Approach to Learning Foreign and Second Languages in Europe 

(Mezikulturní přístup k výuce druhého jazyka) 

Tento projekt jazykové školy Channel Crossings byl realizovaný v letech 2007 – 2008 

v rámci aktivity „Projekty partnerství“. Jedná se o projekt, který byl zaměřen na oblast 

jazykového vzdělávání, informační a komunikační technologie (ICT) a multikulturalismu. 

Hlavní prioritou projektu bylo vytvoření unikátní příležitosti pro sdílení zkušeností a 

know-how v oblastech jazykového vzdělávání a ICT mezi zapojenými 

vzdělávacími institucemi ze Španělska, Turecka, Německa, Estonska, Velké Británie a 

Rakouska. Tento projekt se konkrétněji zaměřoval na inovaci a rozvoj vzdělávacích 

modulů se zaměřením na práci metodiků a používání ICT ve výuce. 

Projekt se zaměřoval na důležité otázky celoživotního vzdělávání v evropském rozměru. 

Kromě výměny mezinárodních zkušeností, odborných dovedností na poli kulturního a 

jazykového vzdělávání bylo výstupem v prvním roce spolupráce i vznik operačního 

rámcového modulu, který se skládal z několik stupňů: návrh textového problému, 

vytvoření hypotézy, průzkum, reflexe na uvedený postup, generalizace, prezentace a 

diseminace výstupů. Tento modul je považován za užitečný a praktický pro všechny 

projektové úkoly v budoucnu a integruje mezikulturní otázky, koncepty a podporuje 

vzdělávací proces. Po druhém roce existence projektu byla pracovní spolupráce 

vzdělávacích institucí uskutečněna v rámci virtuální e-learningové platformy, kde jsou 

poskytovány vytvořené a prezentované mezikulturní a vzdělávací moduly, on-line 

tréninkové programy a workshopy korespondující s konceptem celoživotního vzdělávání. 

Welcome Package for Migrants Workers 

Realizace tohoto projektu byla zahájena v roce 2008 v rámci aktivity Grundtvig 

„Multilaterální projekty“, jež je administrativně řízen Výkonnou agenturou Evropské 

komise v Bruselu. Hlavním důvodem pro uskutečnění tohoto ročního projektu, 

koordinovaného dánským centrem pro integraci (Videnscenter for Integration) byla 

intenzivní pracovní mobilita nově přistupujících členských států, zejména Polska a Litvy, 

do severských států. Prioritou tohoto projektu je zajištění možnosti pro dospělé pracující 

emigranty v rámci konceptu celoživotního učení a zároveň tak podnítit vyšší a kvalitní 
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pracovní mobility v evropském prostoru. Cílem projektu je připravit migrantské 

pracovníky před odjezdem z jejich země za účelem jednoduššího, bezpečnějšího a 

úspěšnějšího pracovního a sociálního začlenění v imigrantské zemi.  

Hlavní aktivitou je vytvoření „Uvítacího balíčku“, jež zajistí migrujícím občanům efektivní 

přizpůsobení se a začlenění do pracovního prostředí a místní komunity. Tento flexibilní a 

ucelený vzdělávací systém je rozdělen do tří oblastí: 

1. Jazykový a počítačový kompetenční modul 

- poskytuje základní jazykové vybavení týkající se osobního a profesního života  

- podporuje získání počítačových dovedností za účelem hledání práce skrze webové 

portály 

2. Kulturní modul 

- zaměřen na kulturní rozdíly a odlišnosti, práva, morálku a hodnoty dané země 

3. Sociální modul 

- zaměřen na pracovně-právní problematiku, práva a zodpovědnosti, zdraví a 

bezpečnost práce s možností využití poradenských služeb místních organizací 

podporující zaměstnanost občanů 

Společně s partnery z Velké Británie, Polska, Litvy a Norska se Dánsko podílelo na 

výstupech projektu, jako jsou vzdělávací materiálu v anglickém, dánském a norském 

jazyce, vytvoření sociální sítě mezi pracovníky, personálními agenturami, lokálními 

komunitami a institucemi zaměřující se na vzdělávání dospělých. Dále konference, 

marketingové materiály a podpůrné brožury, poskytnutí základních ICT dovedností 

prostřednictvím e-learningu a on-line výcviků pro mentory projektu. 

Dopad tohoto projektu je především spatřován v užití produktu projektu v dalších 

členských státech bojující s nevhodně začleněnou cizí pracovní silou na pracovním trhu, 

potírání ilegálního zaměstnávání a vykořisťování migrantských pracovníků a stejně tal 

zvýšení pracovní mobility v Evropské unii. 
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Bariéry ve vzdělávání (BADED) 

Koordinátorem tohoto projektu byl Národní vzdělávací fond o.p.s., konkrétněji jeho část 

Středisko podpory poradenských služeb (SPPS), jež ve spolupráce s partnery z Rakouska a 

Finska realizoval dvouleté aktivity pod záštitou evropského programu Grundtvig – 

“Projekty partnerství”. Cílem projektu BADED bylo odhalit překážky a bariéry, jež brání 

především znevýhodněným dospělým občanům účastnit se na různých formách dalšího 

vzdělávání. Překážky znemožňující účast na vzdělávání dospělých mohou být různého 

původu: systém vzdělávání v dané zemi, kulturní hodnoty, životní situace jedince aj. 

Tento projekt, jež byl zahájen v roce 2006 přinesl během dvou let návrhy a praktická 

opatření, jak lze překonávat interní i externí bariéry ve vzdělávání dospělých. Projekt byl 

rozdělen na dvě fáze, přičemž každá z nich se uskutečnila během jednoho roku. První fáze 

projektu se analyticky zaměřila na nejčastější překážky ve vzdělávání, jež byly 

porovnávány mezi třemi partnerskými zeměmi. Metodologicky byla použita metoda 

polostrukturovaného rozhovoru a metoda životního příběhu (life story). Ve druhé fázi 

projektu se partneři zaměřili na nalezení příkladů dobré praxe za účelem získání 

efektivních metod a strategií, jež pomohou dospělým občanům některé uváděné bariéry ve 

vzdělávání dospělých překonávat. Během druhého roku projektu byly realizovány 

rozhovory s pracovníky poradenských služeb v oblasti profesní kariéry a se školiteli 

z oblasti vzdělávání dospělých. 

Primárním výstupem projektu je popis bariér, jež jsou uváděny dospělými jedinci 

ze sociálně, hospodářsky a geograficky znevýhodněných oblastí. Dále seznam zdrojů a 

důvodů pro další vzdělávání uvedené dotazovanými občany. Stejně tak dalším výstupem 

tohoto projektu je popsání přístupů a metod, jež by měly být využívány poradci, kteří 

pracují s nezaměstnanými jedinci nacházející se ve znevýhodněné životní situaci. 

Ve všech partnerských zemích byly popsány dvě hlavní kategorie bariér, se kterými se 

setkávají dospělí jedinci v přístupu k dalšímu vzdělávání: vnější a vnitřní. Jako vnější 

překážky udávali respondenti zejména bariéry na straně jedince týkající se především 

nedostatku financí a podpory ze strany blízkého okolí, rodinných vztahů, dojezdové 

vzdálenosti, nedostatku času a preference informálního vzdělávání. Mezi vnější bariéry 
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objevující se nejčastěji na straně systému byly zmiňovány: nedostatek informací a 

poradenské podpory, negativní zkušenost se vzdělávacími kurzy v souvislosti s kvalitou a 

neexistence návaznosti kurzů nebo garance uplatnění na trhu práce, znevýhodnění a 

nesnadné uplatněním žen na a po mateřské dovolené na trhu práce. Vnitřní překážky na 

straně potencionálního účastníka dalšího vzdělávání se ukazovaly především tyto bariéry: 

složité osobní situace, osobní, zdravotní a rodinné problémy, které způsobují nedostatek 

energie a schopnost aktivního zapojení se. Dále byly uvedeny důvody související s 

nervozitou, strachem, stereotypním uvažování o kurzech. Taktéž nedostatek motivace, jiné 

priority, negativní zkušenost se vzdělávacím systémem, současná nejistota v rozhodování, 

co dál. Při life story interviews rakouská organizace začlenila nové kategorie, které 

neuváděli respondenti v ostatních partnerských zemích. Jedná se o kategorie více obranné, 

které vyjadřují ztotožnění se svým současným postavením (např. touha rebelovat a 

odlišovat se od ostatních, nechuť zapojit se do pracovního a sociálního systému, který 

podle nich člověka vykořisťuje). 

Adventure of Grandparenting 

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství získala grant na organizaci vzdělávacího 

workshopu, jehož se mohou účastnit zájemci z celé Evropy. Obecným cílem aktivity 

workshop je zapojení dospělých občanů do vzdělávacích aktivit, jež mají více praktickou a 

méně formální formu vzdělávání a taktéž umožnit mobilitu dospělých účastníků vzdělávání 

uvnitř Unie. Tento konkrétní workshop, jež bude realizovaný v České republice v květnu - 

červnu 2012 se výhradně zaměřuje na téma aktivního prarodičovství a aktivní a zdravé 

stárnutí. Workshopu se mohou zúčastnit dospělí jedinci se zájmem o oblast aktivního 

stárnutí a prarodičovské výchovy, zejména nastávající a současní prarodiče, prarodiče 

vychovatelé, senioři a pracovníci institucí věnující se práci se seniory. Hlavními aktivitami 

program jsou interaktivní přednášky zaměřené na: 

 Prarodičovství a jeho výzvy v dnešní Evropě : srovnání zkušeností účastníků . 

 Jsem prarodičem, a to znamená ...: aktivní stárnutí, pozitiva a výzvy stáří, role 

prarodiče v komunitě , prarodičovské kompetence, genealogie s praktickým 

workshopem. 
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 Prarodiče, zaměstnavatelé a komunita: jak spojit práci a prarodičovství, aktivní 

zapojení do komunity; exkurze. 

 Prarodič  a rodiče jeho vnoučat: jak se vyrovnat s novými výchovnými trendy, 

psychologie dětství, rodina v dnešní době , soužití generací. 

 Prarodič  a jeho vnoučata: Trávení volného času s vnoučaty: děti a ICT, smysluplné 

trávení volného času, vlastní prarodičovské vzory, zážitkový workshop o hraní s dětmi. 

V souvislosti s pravidly této evropské vzdělávací aktivity je účast dospělých geograficky a 

početně omezena. Tento workshop je otevřen pěti zájemcům z České republiky a dalším 

15ti z různých evropských států zapojených do programu celoživotního učení (minimálně 

tři další různé země). 

Komunitární program Grundtvig se od roku 2007 dynamicky rozvíjí a jeho aktivity se stále 

rozšiřují. V roce 2007, kdy byl tento podprogram začleněn do uceleného program 

celoživotní učení (LLP) se tento program zaměřoval především na pedagogické pracovníky 

profesně se věnující vzdělávaní dospělých. Konkrétněji na rozšiřování jejich zkušeností a 

obzorů a výměnu dobré praxe se zahraničními kolegy. Skrze nově začleněné aktivity, jako 

jsou Workshopy či Dobrovolnické projekty, otvírá Grundtvig od roku 2009 atraktivní 

příležitost vzdělávacího pobytu v jiných členských státech nejenom pedagogickým 

pracovníkům, ale i všem dospělým, bez ohledu na jejich profesní zaměření. Primárním 

cílem nově přijatých aktivit je především zvýšit mobilitu dospělých jedinců, zlepšit jejich 

jazykovou kompetentnost a inspirovat je k práci a dalšími vzdělávání v mezinárodním 

prostředí.  

Evropský program Grundtvig je významnou vzdělávací aktivitou v evropském prostředí, 

jež napomáhá naplňovat cíle evropské strategie související se sociálním a ekonomickým 

rozvojem společnosti, aktivním občanstvím a demokratickým přístupem. Stejně tak 

koresponduje s cíli dalších strategických vzdělávacích dokumentů, jako je ET 2020, akční 

plán o vzdělávání dospělých a strategie celoživotního učení na úrovni jednotlivých 

členských států. Dokument Doporučení pro politiku vzdělávání dospělý, vydaný Radou 

Evropy (1982), jako jeden z prvních navrhuje uznání mobilit jako plnohodnotně získaných 

pracovních dovedností a znalostí, jež jsou základní charakteristikou všech komunitárních 

programů celoživotního učení. Dnešní realitou je však rozdílná implementace stanovených 
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doporučení a návrhů týkající se celoživotního vzdělávání a učení na úrovni jednotlivých 

členských států. Současná situace zejména souvisí s mírou přijetí hodnoty celoživotního 

vzdělávání v dané zemi a pocitu zodpovědnosti samotných občanů ke společenské potřebě 

profesního a osobního rozvoje. Ze závěrů konference k 10. výročí programu Grundtvig 

(European Commission, 2010b, s. 1 - 6) zaměřující se taktéž na následující programové 

období (2014 – 2020) v oblasti vzdělávání dospělých je evidentní zřejmý důraz na větší 

financování programu Grundtvig (v současném programovém období je alokována pouze 4 

% z celkového rozpočtu LLP), a na intenzivnější zaměření na neformální a informální 

oblast vzdělávání dospělých. Prioritně by se měl program Grundtvig věnovat zvyšování a 

usnadňování přístupnosti ke vzdělávání dospělých, poskytnutí kurzů a vzdělávacích 

programů pokrývajících základní dovedností a tzv. druhé šance ve vzdělávání a dále 

znevýhodněným skupinám, imigrantům a mezikulturnímu vzdělávání. Stejně tak do jeho 

priorit by mělo spadat aktivní občanství a aktivní stárnutí, jazyková vybavenost, validace 

neformálního a informálního vzdělávání a podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti 

vzdělávání dospělých a především zvyšování kvality oblasti vzdělávání dospělých. 
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4. Jiné podoby podpory Evropské unie z hlediska vzdělávání dospělých 

4.1. Evropské strukturální zdroje financování v oblasti vzdělávání dospělých  

Současná regionální politika Evropské unie funguje na bázi hospodářské politiky a sociální 

soudržnosti (HSS). Tato tzv. strukturální politika se odráží v solidaritě samotných států 

Unie. Jednoduše, bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů za účelem 

zvýšení úrovně života napříč celou Evropskou unií. Zaostalejším státům je tak poskytnuta 

možnost zdárně reagovat na globální ekonomické výzvy. Realizace této komunitární 

politiky spadá do kompetence jednotlivých členských států, zatímco její koordinace je 

zastřešována nadnárodně, tedy orgány Evropské unie. Jak popisuje Mužík (In Tureckiová 

et al., 2010, s. 46) „Význam regionální politiky je zmiňován Evropskou komisí v dokumentu 

Evropa 2010: Partnerství pro evropskou obnovu z roku 2005. Nejchudším regionům se má 

pomoci vyrovnat se ostatními a má v nich docházet k vytváření pracovních míst.“ 

Primárním zájmem této politiky spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a 

konkurenceschopnost je vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou 

mírou zaměstnanosti. 

Strukturální fondy Evropské unie jsou finančním nástrojem k udržování hospodářské a 

sociální koheze. Byly založeny za účelem finanční pomoci zaostávajícím oblastem a na 

podporu rozvoje politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti.  

Se vznikem Lisabonské strategie v roce 2000 si představitelé Evropské unie dali za cíl 

vytvořit z EU nejvyspělejší znalostní ekonomiku do roku 2010. Spolu s tímto předsevzetím 

šel ruku v ruce i cíl dosažení 70 % zaměstnanosti v celé Evropě. Spolu s novou evropskou 

strategií související s dosáhnutí konkurenceschopné a znalostí společnosti byly do roku 

2020 stanoveny ambicióznější socio-ekonomické cíle (75 % zaměstnanost). Myšlenka 

poskytnout občanům širší nabídku v oblasti vzdělávaní, zatraktivnit lidem zaměstnání a 

pomoci jim v něm dlouhodobě setrvat se stala hlavním cílem všech evropských 

vzdělávacích a zaměstnaneckých politik (Evropská komise, 2007a, s. 39 – 44).  
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Regionální evropská politika založená na soudržnosti velmi významně přispívala 

k naplňování Lisabonské strategie a nyní stejně tak evropské strategie Evropa 2020. 

Samotnými nástroji této politiky byly v období 2000 – 2006 čtyři strukturální fondy 

pokrývající specifickou tematickou oblast podpory: Evropský fond regionálního rozvoje 

(ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský orientační a záruční fond pro 

zemědělství (EAGGF) a Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG). Fond soudržnosti 

byl v té době speciálním fondem, jehož cílem bylo pomáhat nejméně rozvinutým členským 

státům. Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 se upřesnila úloha 

finančních nástrojů poskytující podporu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského 

fondu. Tyto nástroje se staly součástí společné zemědělské politiky a společné rybářské 

politiky. Fondy poskytující pomoc v rámci politiky soudržnosti byly tak omezeny na tři 

strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond 

(ESF), Fond soudržnosti (FS). V rámci nového období 2007 – 2013 regionální politiky 

bylo rozhodnuto o alokaci 347 miliard EUR (z toho 27 miliard EUR pro Českou republiku) 

na podporu třech stanovených cílů v Evropské unii: 

1. Cíl Konvergence – jeho cílem je podpořit velmi zaostalé členské státy a regiony, 

aby se co nejrychleji dostaly na obdobnou hospodářskou úroveň průměrných států 

EU. Tato podpora bude ukončena rokem 2013 bez dalšího podpůrného období. 

Tento cíl je financován ERDF, ESF a FS. 

2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – cílem je posílit 

konkurenceschopnost, zaměstnanost a atraktivitu jednotlivých regionů, kromě těch, 

jež jsou podporovány v rámci cíle Konvergence. Tento cíl je financován ERDF a 

ESF. 

3. Cíl Evropská územní spolupráce – cílem je posílit mezinárodní, přeshraniční a 

meziregionální spolupráci oblastí v blízkosti pozemních či mořských hranic. 

Financováno ERDF (Úřední věštník Evropské unie, 2006a, s. 25 – 47). 

Každá členská země disponuje národním strategickým referenčním rámcem pro využívání 

fondů Evropské unie v období 2007 – 2013. Tento strategický dokument definuje systém 

operačních programů (OP) politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007 - 2013, jejichž 

prostřednictvím jsou realizovány jednotlivé národní priority a strategie rozvoje v oblasti 
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zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy, rozvoje ekonomik aj. Česká republika 

zajišťuje 26 operačních programů, z toho 8 OP je zaměřeno tematicky a 7 geograficky. 

Zbylé operační programy umožňují přeshraniční, meziregionální spolupráci či zajišťují 

administrativní, technickou a výzkumnou podporu realizace politiky soudržnosti. 

Tabulka č. 4 Operační programy ČR dle cílů pro realizaci regionální politiky 

Cíl Název operačního programu v období 2007 - 2013 

K
o

n
v

er
g

en
ce 

 

OP Doprava 

OP Životní prostředí 

OP Podnikání a inovace 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Integrovaný operační program 

OP Technická pomoc 

7 regionálních operačních programů (mimo hl. města Prahy) 

 

R
eg

io
n

á
ln

í 
k

o
n

k
u

ren
ce

sch
o

p
n

o
st 

a
 za

m
ěstn

a
n

o
st 

 

 

 

OP Praha Adaptabilita 

OP Praha Konkurenceschopnost 

 

E
v

ro
p

sk
á

 ú
zem

n
í 

sp
o

lu
p

rá
ce

 

 

OP Přeshraniční spolupráce ČR a Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR a Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR a Slovensko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR a Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR a Sasko 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce  

Síťový operační program ESPON 2013  

Síťový operační program INTERACT II  

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2011) 

Strukturální fondy Evropské unie jsou prozatím nedílnou podpůrnou složkou EU v rámci 

slaďování socio-hospodářské úrovně jednotlivých členských států. Podpora oblasti 
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zaměstnanosti je v rámci strukturálních fondů úzce spojena s podporou oblasti vzdělávání 

dospělých. Jedním ze strategických cílů České republiky v rámci kohezní politiky pro 

období 2007 – 2013 je otevřená, flexibilní a soudržná společnost.  Vzdělávání je jedna 

z priorit zajišťující realizaci tohoto strategického cíle a jejím účelem “je zvýšení 

adaptability českého lidského potenciálu pro zajištění zvyšování konkurenceschopnosti 

české ekonomiky a podporu aktuální zaměstnanosti i budoucí zaměstnatelnosti, včetně 

zlepšení lidských zdrojů pro podnikání“ (MMR, 2007, s. 45).  

Klíčové aktivity jsou zaměřeny na vytvoření komplexního a otevřeného systému 

celoživotního učení, jež poskytuje kvalitní vzdělávání a klíčové kompetence pro úspěšné 

uplatnění se na trhu práce. V oblasti vzdělávání, především dalšího vzdělávání, by mělo 

být usilováno o implementaci právních předpisů poskytující kvalitní návaznost na 

počáteční vzdělávání a zajišťující uznávání výsledků získaných v rámci vzdělávání občanů 

v dospělém věku. Priorita vzdělávání je především uskutečňována prostřednictvím tzv. 

prioritních os Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Praha Adaptabilita. 

4.2. Evropský sociální fond – klíčový finanční nástroj EU pro realizování 

konkurenceschopnosti 

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze současných strukturálních fondů zaměřující se 

na rozvíjení zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začlenění občanů v méně rozvinutých 

regionech Evropské unie. ESF byl založen v roce 1957 s cílem zajistit lepší pracovní 

příležitosti skrze pracovní mobilitu a odbornou přípravu evropských obyvatel. V 

souvislosti se vznikem Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který se 

orientoval na průmyslový rozvoj zaostalých regionů, v roce 1975 se ESF začal výhradně 

zaměřovat na zvyšování kvalifikace obyvatel po celé Evropě a nyní je nejvýznamnějším 

finančním zdrojem v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Touto specifikací strukturálních 

fondů bylo možné efektivně alokovat finance v souvislosti s mírou nezaměstnanosti a 

zvyšováním odbornosti evropských občanů. Od roku 2000 začal Evropský sociální fond 

fungovat na principu sedmiletého programového období. Toto rozhodnutí bylo aplikováno 
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v souvislosti s reakcí na ekonomickou situaci v Unii a efektivnější a systematičtější 

alokování finančních prostředků členům EU (Evropská komise, 2007a, s. 30 – 44).  

V současné době se Evropský sociální fond především zaměřuje na pomoc nezaměstnaným 

lidem a rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce, potírání sociální exkluze, 

podporu celoživotní vzdělávání a učení, rozvoj profesní kvalifikace a zavádění nových 

přístupů v oblasti organizace práce a podnikání. V období 2000 – 2006 bylo 

implementováno 212 regionálních/národních operačních programů na podporu vyšší 

kvalifikace, nezaměstnanosti či sociální integrace. Zúčastnilo se 75 milionů lidí v rámci 

700 000 projektů. Nejvyšší zastoupení měla Francie (nad 2 miliony účastníků), dále pak 

Portugalsko a Německo (okolo 1 milionu účastníků). Česká republika se pohybovala před 

Nizozemskem, Slovenskem a Dánskem pod hranicí půl milionu účastníků. V současném 

programovém období 2007 – 2013 je nastaveno 117 operačních programů pro 27 členů 

EU. V roce 2007 a 2008 se jednotlivých projektů podpořených ESF zúčastnilo okolo 6 

milionů, z toho 30 % bylo mladších 25 let. ESF v tomto období 2007 – 2013 vynaloží přes 

75 miliard EUR na modernizaci vzdělávacího systému, zvýšení motivace k dalšímu 

vzdělávání, na utváření vhodnějšího prostředí pro výzkumné a inovační aktivity, a na 

vytvoření většího počtu lepších pracovních míst. Tato částka představuje zhruba 8 % z 

celkového rozpočtu EU, které činí v současné době přibližně 120 miliard EUR (Evropská 

komise, 2008). 

Česká republika se podílí na využívání prostředků z Evropského sociálního fondu od roku 

2004, kdy vstoupila do Evropské unie. Česká republika tedy čerpala finanční prostředky 

nejdříve ve zkráceném programovém období 2004 – 2006 a nyní již v probíhajícím období 

2007 – 2013. Česká republika se v rámci využívání finančních zdrojů z ESF zaměřuje na 

zvyšování kvalifikace a odbornosti, na boj proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyčleňování 

a rovné příležitosti s orientací na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Tyto cíle naplňuje 

především prostřednictvím tří operačních programů: 

1. Program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

2. Program  Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

3. Program  Praha – Adaptabilita (OPPA) 
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost významně podporuje úroveň 

kvalitního vzdělávání českých občanů. Hlavním zájmem je rozvoj znalostní společnosti a 

posílení konkurenceschopnosti České republiky skrze reformu sytému vzdělávání a 

odborné přípravy včetně dalšího vzdělávání v souvislosti s konceptem celoživotního učení. 

Prioritní osou je především vzdělávání pracovníků škol a dalších vzdělávacích institucí, 

zvyšování kvality, nabídky a rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání, dále zaměření 

se na výzkum a inovace a vytváření partnerských sítí či nastavení a implementace 

systémového rámce celoživotního učení (počáteční, terciární a další vzdělávání).  

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se zaměřuje na snižování 

nezaměstnanosti prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání, zvyšováním počtu 

pracovních míst a další aktivní politikou na trhu práce. Celkovým cílem OP LZZ pro 

období 2007 – 2013 je zvýšit zaměstnanost a konkurenceschopnost českých občanů na 

úroveň 15 nejlepších zemí EU. Do tohoto programu spadají aktivity věnující se podpoře 

investic podniků do vlastních lidských zdrojů, dále věnující se rozvoji odborných znalostí a 

kompetencí zaměstnaných i nezaměstnaných občanů, potírání dlouhodobé nezaměstnanosti 

s akcentem na znevýhodněné skupiny na trhu práce a v neposlední řadě se tyto iniciativy 

zaměřují na sociální integraci prostřednictvím zpřístupnění poradenských a sociálních 

služeb.  

Operační program Praha Adaptabilita je vázán pouze na území hlavního města Prahy. 

V rámci čerpání grantů z ESF se zaměřuje na posílení adaptability a výkonnosti lidských 

zdrojů, zvýšení zaměstnatelnosti Prahy a lepšího přístupu k zaměstnání pro všechny 

občany. Jedním ze specifických cílů tohoto programu je zvýšení kvality vzdělávání a 

odborné přípravy v souladu s požadavky trhu práce a zároveň zvýšení adaptability 

zaměstnaných i nezaměstnaných občanů. Podporu v rámci tohoto programu mohou dostat 

projekty podporující začlenění znevýhodněných skupin na trh práce, soulad pracovního a 

profesního života. Dále podporující rozšiřování a prohlubování kvalifikace pracovníků, 

podnikání či rozvoj vzdělávacích programů a vzdělávání pedagogických pracovníků 

(MPSV, 2010, s. 2 - 19).   
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Obyvatelé České republiky mohou v tomto období získat až 3,8 miliard EUR z ESF na 

realizaci projektů, jež podporují výše uvedené operační programy v letech 2007 – 2013. 

Tabulka č. 5 Finanční plán ČR v rámci operačních programů pro období 2007-2013  

Operační program 
Financování 

EU/Kč 

Národní 

financování/Kč 

Finanční prostředky 

celkem/Kč 

Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

1, 9 mld. 322 mil. 2, 2 mld. 

Lidské zdroje a zaměstnanost 1, 8 mld. 319 mil. 2, 1 mld. 

Praha – Adaptabilita 108 mil. 19 mil. 127 mil. 

CELKEM 3, 8 mld. 661 mil. 4, 4 mld. 

(ZDROJ: Vlastní zpracování 2011) 

Z celkové částky na financování Operačního programu pro vzdělávání a 

konkurenceschopnost tvoří 85 % zdroje EU (ESF) a 15 % národní zdroje ze státního 

rozpočtu. Na období 2014 – 2020 chce EU investovat 84 miliard EUR do ESF, což je 

téměř o 10 miliard EUR více oproti současnému programovému období (MMR, 2007, s. 1-

16). Projekty financované ESF se zaměřují na podporu rekvalifikace nezaměstnaných, 

inovativní vzdělávací programy pro zaměstnance, rozvoj programů včetně distančních 

forem vzdělávání, zvyšování schopnosti využívání ICT ve výuce, zvyšování kompetencí 

řídících pedagogických pracovníků či stáže studentů a dalších pedagogických pracovníků 

ve veřejném/soukromém sektoru. 

Evropské strukturální fondy jsou jednou z oblastí podpory Evropské unie zvyšující kvalitu 

a systém poptávky a nabídky v oblasti vzdělávání dospělých. Operační programy reagující 

na národní strategie a priority v oblasti vzdělávání a konkurenceschopnosti napomáhají 

spolu s evropskými vzdělávacími programy (LLP) naplňovat obecné cíle a referenční 

rámce stanovené strategií Evropa 2020. Evropská komise (Commission of the European 

Communities, 2006, s. 5) klade důraz na možnost podpoření oblasti vzdělávání dospělých 
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prostřednictvím využívání strukturálních fondů, především ESF, za účelem zkvalitnění 

nabídky vzdělávacích příležitostí pro dospělé občany.  

Podpora evropských strukturálních fondů je v porovnání se vzdělávacími evropskými 

programy celoživotního učení dočasná. Pro další programové období 2014 – 2020 je 

strategie alokace finančních prostředků do regionů Evropské unie omezována. Větší důraz 

je kladen na schopnost samostatného udržení průměrné socio-ekonomické úrovně 

jednotlivých členských států a větší míru podílení se na financování evropských projektů 

za účelem dosáhnutí konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti. V souladu s nastíněnou 

strategií regionální evropské politiky pro další programové období by se mělo vice dařit 

začlenit hodnotu vzdělávání do současně nastavené kultury některých zemí Unie, kde víra 

v přínosnost investic do vzdělávání a nutnost zodpovědného přístupu občanů k rozvoji 

vlastního potenciálu není z velké míry prozatím přijímána. 
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5. Závěr 

Členské státy v roce 1997 v rámci Amsterodamské smlouvy (Evropské Společenství) 

potvrdily, že budou usilovat o co nejširší přístup ke vzdělávání pro všechny občany a 

zároveň tak podporovat co nejvyšší stupeň vzdělanosti. Rozsáhlé debaty o potřebě 

vzdělávání pro všechny, podpoře národní vzdělanostní úrovně a realizace konceptu 

celoživotního vzdělávání a učení však probíhaly již mnohem dříve. Nicméně až se 

vznikem Lisabonské strategie (2002) došlo k praktické realizaci konceptu celoživotního 

učení v národních politikách jednotlivých členských států Evropské unie. Strategické 

evropské cíle vztahující se k zajištění socio-ekonomického růstu a demokratické 

společnosti byly přímo navázány na vzdělávací národní politiky a měly tak podpořit cestu 

za konkurenceschopnou a znalostní společností. Vlastní strategie celoživotního učení 

implementované do vzdělávacích systémů jednotlivých členských států však postupem 

času nabíraly odlišnou dynamiku a některé regiony tak začaly více zaostávat za ostatními.  

Diplomová práce si kladla za cíl přiblížit a poukázat na významnost existence 

komunitárního programu Grundtvig v oblasti vzdělávání dospělých, jež je součástí 

evropského vzdělávacího Programu celoživotní učení 2007 - 2013. Právě tato oblast 

vzdělávání v rámci celoživotního učení nebyla a není dostatečně podporována a rozvíjena 

v evropském vzdělávacím prostoru. Přičemž právě oblast vzdělávání dospělých se v 

současné době ukazuje jako nejklíčovější sektor v souvislosti s úsilím o 

konkurenceschopnost a společenskou kohezi jednotlivých států Unie. Již dokument 

Uskutečnění evropského prostoru celoživotního vzdělávání (2001) stejně tak jako i 

usnesení Rady z roku 2002 o celoživotním vzdělávání oficiálně ukotvily význam 

vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení pro dosáhnutí konkurenceschopnosti a 

zaměstnatelnosti, ale také pro sociální začlenění, aktivní občanskou angažovanost a osobní 

rozvoj. 

Evropská unie se snaží stimulovat jednotlivé podniky, vzdělávací instituce či neziskové 

organizace k podpoře vzdělávání dospělých skrze využívání evropských strukturálních 

fondů a komunitárních programů. V roce 2007 Evropská unie posílila snahy členských 

států zahájením sedmiletého akčního programu založeného na konceptu celoživotního 
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učení. Program celoživotní učení 2007 – 2013 integruje napříč všemi sektorálními 

programy (Comenius, Erasmus, Grundtvig) různé etapy vzdělávání, jež pokrývají všechny 

formy vzdělávání a učení (formální, neformální, informální). Účast členských států v 

Programu celoživotní učení představuje další klíčovou možnost jak zlepšit situaci 

vzdělávání dospělých v rámci implementace konceptu celoživotního učení a naplňování 

strategických cílů Evropské unie. Oproti programu Erasmus či prostředkům Evropského 

sociálního fondu je program Grundtvig širší veřejnosti méně známý. Přesto sektorální 

program Grundtvig nabízí řadu vzdělávacích aktivit poskytující profesní i osobní rozvoj 

dospělého občana a posiluje tak jeho konkurenceschopnost na trhu práce, sociální 

začlenění a snazší adaptabilitu v souvislosti s technologickým a sociálním rozvojem 

společnosti. Na základě statistik Evropské unii lze nyní předpokládat, že během 

programového období 2007 – 2013 se v rámci programu Grundtvig zapojí alespoň 25 000 

dospělých jedinců do realizovaných vzdělávacích aktivit tohoto programu a dále 

minimálně 7 000 dospělých získá příležitost k absolvování zahraničního pobytu. Evropské 

strukturální fondy poskytují další obdobnou podporu v oblasti profesního rozvoje občanů a 

zvyšování jejich konkurenceschopnosti, Každý rok jsou alokovány vysoké finanční částky 

z těchto fondů na podporu rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti vzdělávání dospělých a 

zvýšení účasti dospělých jedinců na vzdělávacích aktivitách. V rámci současného období 

2007 – 2013 operačních programů evropské regionální politiky bylo rozhodnuto o alokaci 

347 miliard EUR (z toho 27 miliard EUR pro Českou republiku).  

Přestože existuje mnoho strategických dokumentů apelujících na rovný přístup ke 

vzdělávání, poskytování větších a širších studijních příležitostí, na informační podporu, 

odstraňování bariér ve vzdělávání, a na motivaci občanů k dalšímu vzdělávání, většina 

členských států Unie se stále potýká s nedostatečnou realizací konceptu celoživotního 

učení v praxi a naplňování jednotlivých cílů nové evropské strategie. Především se jedná o 

nedostatečnou účast dospělých jedinců na vzdělávacích aktivitách, absence právního rámce 

a nastavení finančních i nefinančních nástrojů podporující rozvoj v sektoru vzdělávání 

dospělých. Česká republika spolu s dalšími členskými státy dosahuje velmi nízké míry 

účasti dospělých na vzdělávání (6 %). Strategický vzdělávací dokument ET 2020 přijatý v 

roce 2009 stanovil 15 % míru účasti dospělých na vzdělávání pro rok 2020, avšak pouze 

pět států (EU 27) v tomto roce dosáhlo této hranice (European Commission, 2010, s. 3 – 
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11). Tento markantní rozdíl v účasti dospělých na vzdělávání v rámci jednotlivých 

členských států je jasným signálem pro některé země uvnitř Unie, aby začaly maximálně a 

efektivně využívat všech podpůrných vzdělávacích možností, jež jsou v oblasti vzdělávání 

dospělých Evropskou unií vytvářeny. Dokument ET 2020 (2009, s. 12) taktéž potvrzuje 

důležitost programu Grundtvig, kdy apeluje na zlepšení nabídky vzdělávacích příležitostí 

pro dospělé jedince prostřednictvím maximálního využívání Programu celoživotní učení. 

Podpora evropských strukturálních fondů je v porovnání se vzdělávacími evropskými 

programy celoživotního učení dočasná. Pro další programové období 2014 – 2020 je 

strategie alokace finančních prostředků strukturálních fondů do regionů Evropské unie 

omezována. Větší důraz je kladen na schopnost samostatného udržení průměrné socio-

ekonomické úrovně jednotlivých členských států a větší míru podílení se na financování 

evropských projektů za účelem dosáhnutí konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti.  

Aby se evropský prostor celoživotního učení stal realitou, je zapotřebí 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 by se měly jednotlivé členské státy taktéž 

především více zaměřit na začleňování hodnoty vzdělávání do jejich současných kultur tak, 

aby občané spatřovali přínos investic do vzdělávání a zodpovědně přistupovali k rozvoji 

vlastního potenciálu. 
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