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1 ÚVOD 

Rostoucí význam informací a inovací v dnešním světě spustil proces 

vzájemně provázaných změn s dopady do individuálních životů i orgamzace 

celé společnosti. Vyžaduje nové schopnosti, mění pracovní životní 

podmínky, dynamizuje konkurenční boj, ovlivňuje nerovnost mezi skupinami 

obyvatelstva. 

Rychlý rozvoj odborných poznatků a šíření informačních a komunikačních 

technologií zcela přebudovaly trh práce. Zanikají nekvalifikovaná pracovní 

místa a vyvíjejí se nová s vysokými kvalifikačními nároky. Zvyšuje se tlak na 

flexibilitu. Mění se způsob organizace práce a roste nestabilita pracovního 

prostředí. Pracovní síla Je soustavně konfrontována s novými úkoly 

a problémy a Je mnohem častěji nucena rozvíjet nové kvalifikace 

a dovednosti. 

Nemění se však Jen výkon práce, inovacemi procházejí celé orgamzace. 

Řízení procesů i struktury podniků se přizpůsobují jednak nejnovějším 

poznatkům managementu, jednak proměnám trhů a vnějšího prostředí. 

Klíčovou roli pro přežití a rozvoJ hrají inovace, tedy aplikované nové 

znalosti jako klíčový zdroj pokroku. 

V globalizovaném ekonomickém prostoru soutěží nejen podniky, ale i celé 

země a jejich konkurenceschopnost už nezávisí jen na materiálních zdrojích, 

ale převážně na znalostech, jejich vytváření, akumulaci a použití. Těmi, kdo 

vytvářejí nové znalosti i s nimi dále nakládají, jsou lidé. 

Společným jmenovatelem všech výše označených jevů JSOU akcelerace 

vytváření nových poznatků a jejich okamžitá implementace do praxe. Tedy 

změny, jež bývají souhrnně označovány jako přechod k informační 

společnosti 1 . Cestou, skrze niž tyto skutečnosti ovlivňují naše životy, je 

schopnost na tyto změny reagovat, přizpůsobit se jim - naučit se využít nové 

informace i používat nové technologie. Schopnost žít v dnešním dynamickém 

světě je závislá na umění UČIT SE. 

Učení jako takové pak již není spojováno pouze s léty strávenými ve 

1 V sociologii se podrobně zabývá přechodem k informační společnosti např. Y. Masuda či A. Toffier. 
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školních lavicích. Kontinuální proces vzdělávání se stal neoddělitelnou 

součástí života jedince i celé společnosti. Učení probíhá v kterémkoli věku, 

v jakémkoli místě, rozmanitými metodami. Vzdělávají se muži i ženy, mladí 

i staří, dělníci i manažeři, prostřednictvím kurzů i samostudia. Do našich 

životů vstoupilo celoživotní učení. 

V důsledku definování celoživotního učení prochází změnami jak počáteční 

vzdělávání, jehož posláním se stalo hlavně vybavit člověka schopnostmi 

i motivací pro učení v celém dalším životě, tak vzdělávání v dospělosti, další 

vzdělávání, s cílem vytvořit takovou nabídku aktivit, která bude přístupná 

všem lidem i vyplní všechny jejich potřeby. 

Ačkoli se změny životních podmínek dotýkají všech lidí, možnost 

adaptovat se na ně prostřednictvím celoživotního učení a dalšího vzdělávání 

není všemi využívána. Důležitým kritériem rozvoje a stability společnosti je 

proto sledovat a podporovat účast jedinců na dalším vzdělávání. 

Zde sehrává nezastupitelnou úlohu vládní politika. Jejím úkolem je 

vytvořit rámcové podmínky a účinné pobídkové mechanismy, které ovlivňují 

rozhodování a participaci aktérů celoživotního učení. Role legislativních 

opatření v této oblasti je podstatná i z pozice udržování sociální soudržnosti 

společnosti. Jedinci, kteří se do společnosti s velkými nároky na vědomosti 

a s rychlými změnami prostředí nedokáží začlenit, jsou ohroženi sociální 

exkluzí. Těmto skupinám je tedy potřeba věnovat zvýšenou pozornost a jejich 

učení využít jako prvek proti společenské marginalizaci. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pojmenovala tři 

cíle, jež se v celoživotním učení propojují: 

i) "osobní rozvc~j: soustředěním na aktivní učební potenciál jednotlivce 

a jeho využíváním staví strategie celoživotního učení tohoto 

jednotlivce do středu dění: kvalita a věcná případnost (relevance) 

poskytovaného vzdělávání jsou uzpůsobovány zájmům a potřebám, 

čímž se jednotlivcům dostává větší šíře volby a prostoru pro iniciativu; 

ii) sociální soudržnost: zdůrazněním toho, že celoživotní učení až doposud 

bylo výsadou nemnohých a že k zastavení a zvrácení sociální 

polarizace je nezbytné zpřístupnit systematické příležitosti všem, 

6 



poskytuje tento rámec kardinální argument sloužící k posilování 

demokratických základů zemí OECD; 

iii) hospodářský rozvoj: uvedený rámec má - díky tomu, že zlepšuje 

podmínky, rovnost možností a efektivnost investic při formování 

dovedností - zásadní význam pro zvyšování flexibility a produktivity, 

pro prosazování hospodářského růstu a pro vytváření pracovních 

příležitostí. Ve světle těchto závěrů není otázkou, zda země OECD mají 

prostředky na zaplacení ceny celoživotního učení, nýbrž zda si mohou 

tuto cenu dovolit nezaplatit." 

(Celoživotní učení pro všechny 1997: str. 95) 

Práce, kterou právě držíte v rukou, si klade za cíl zdokumentovat stav 

dalšího vzdělávání jako součásti celoživotního učení v České republice. 

Vystihnout význam, jenž je mu v naší zemi přikládán, zhodnotit legislativu 

a péči, kterou jeho rozvoji věnuje stát a v neposlední řadě vysledovat, jak se 

dalšího vzdělávání účastní naši obyvatelé. 

Po krátkém přehledu základních pojmů oblasti následuje seznámení 

s myšlenkou celoživotního učení, její historií, obsahem i aktuálními podněty. 

Podrobně jsou popsány kroky, které vedly k její realizaci skrze nadnárodní 

a posléze i národní dokumenty a legislativní akty. 

Samostatná kapitola je věnována dalšímu vzdělávání, jeho významu 

v koncepci celoživotního učení, vývoji v České republice po roce 1989 i jeho 

jednotlivým druhům. Detailně je zkoumáno vzdělávání dospělých na školách, 

vzdělá vání zaměstnanců podniků, norma ti v ní vzdělávání, rekvalifikační 

vzdělávání i zájmové a občanské vzdělávání. 

Poslední kapitola seznamuje čtenáře s účastí české populace na dalším 

vzdělávání prostřednictvím analýzy empirických dat. Na základě údajů 

z národních statistik (ročenek školství Ústavu pro informace ve vzdělávání, 

statistik nezaměstnanosti a účasti na rekvalifikacích Ministerstva práce 

a sociálních věcí) i jednotlivých výzkumů (šetření dalšího odborného 

vzdělávání zaměstnanců pořádaného Českým statistickým úřadem) sleduje 

vývoj účasti na dalším vzdělávání po sametové revoluci. Mezinárodní šetření 

dalšího vzdělávání "Ad hoc module on lifelong learning" organizované pod 
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záštitou Eurostatu pak bylo využito jako podklad ke zhodnocení pozice České 

republiky v širším mezinárodním srovnání v rámci Evropské unie. 

Závěrečné shrnutí obsahuje přehled nejvýznamnějších poznatků 

jednotlivých kapitol a posuzuJe stav dalšího vzdělávání jako jeden 

z důležitých aspektů přechodu České republiky k informační společnosti. 

2 DEFINICE POlMO 

V oblasti celoživotního učení Je možné se setkat s celou řadou pojmů 

týkajících se vzdělávání a učení. Jejich vymezení a použití u autorů v České 

republice v mezinárodních dokumentech však není vždy shodné 

a jednoznačné. Za účelem zabránění nesrovnalostem v porozumění klíčovým 

pojmům této práce bych na začátku charakterizovala, ke kterému vymezení se 

přikláním a jak jsou dané termíny pojímány v tomto textu. 

Pojem celoživotní učení (dále jen CU) představuje ucelenou koncepci, 

"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 mez1 

vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace 

a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Formalizovaný 

vzdělávací systém, jak jej známe dnes, vytváří pro toto pojetí celoživotního 

učení nezbytné základy, tvoří však jen jednu jeho část. CU má člověku 

poskytovat možnost vzdělávat se v různých stádiích svého rozvoje až do 

úrovně svých možností v souladu s vlastními zájmy, úkoly a potřebami." 

(Palán 2002: str. 28, 29) 

Definice OECD zmiňuje také společenský význam celoživotního učení. 

"Učení pod tímto úhlem pohledu spojuje individuální i společenský rozvoj ve 

všech směrech i prostředích - v rámci formalizovaném, tedy ve školských 

institucích, v zařízeních odborné přípravy, terciárního vzdělávání 

i vzdělávání dospělých, a také v prostředí neformálním, tedy doma, v práci 

a v jiných společenských celcích. Jde o systémový přístup: zaměřuje se na 

normy vědomostí a dovedností, které platí pro všechny bez ohledu na věk. 

Zdůrazňuje potřebu všechny děti od útlého věku připravovat a motivovat 
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k učení po celý život a koordinuje snahy o zajištění příslušných možností pro 

všechny dospělé, ať zaměstnané nebo nezaměstnané, kteří se potřebují 

rekvalifikovat, případně postoupit na vyšší kvalifikační stupeň. Celoživotní 

učení je proto uzpůsobeno několika cílům: podpoře osobního rozvoje, včetně 

využívání mimopracovního času (čítaje v to i období důchodové); posilování 

demokratických hodnot; kultivaci života komunit; udržování sociální 

soudržnosti; prosazování inovací, produktivity a hospodářského růstu." 

(Celoživotní učení pro všechny 1997: str. 19) 

Celoživotní učení je chápáno jako spojení formálního, neformálního 

a informálního vzdělávání. 

Formální vzdělávání reprezentuje hierarchicky strukturovaný 

a chronologicky navazující systém, jehož základní součásti tvoří základní, 

střední, odborné a vysoké školství. Absolvování tohoto vzdělávání je 

zpravidla potvrzováno certifikátem a jeho výsledkem je určitý stupeň 

vzdělání. 

Neformální vzdělávání je takový druh vzdělávání, který se realizuje mimo 

formální systém. Jedná se především o kurzy a školení, případně další 

organizované vzdělávací aktivity, které nevedou k získání stupně vzdělání. 

Bývá organizováno různými institucemi jako podniky, školicími agenturami, 

kulturními centry, jazykovými školami apod. 

ln formální vzdělávání představuje proces získávání vědomostí 

a osvojování dovedností během každodenního života. Probíhá v rodině, mezi 

vrstevníky, v práci, ve volném čase, prostřednictvím médií apod. N a rozdíl od 

formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, nesystematické 

a institucionálně nekoordinované, často i nevědomé. 

V dřívějších dokumentech a publikacích je možné se setkat s poJmem 

celoživotní vzdělávání, ten byl však od roku 1996 nahrazen poJmem 

celoživotní učení pro zdůraznění nutnosti aktivního přístupu jedince 

a převzetí osobní odpovědnosti za vlastní vzdělávání. 

Jako synonyma CU se občas objevují také termíny rekurentní 

(periodické) vzdělávání, popř. kontinuální nebo permanentní vzdělávání. 

OECD přitom představu rekurentního (periodického) vzdělávání vnímá 
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jako koncepci předcházející koncepci CU, jež se vyznačuje návazností na 

"povinné, respektive základní vzdělání, přičemž jeho zásadním rysem Je 

rozložení vzdělávání do období celého života jednotlivce periodickým 

způsobem, tj. tak, že se střídá s dalšími činnostmi, především prací, ale též 

s volným časem a důchodem." (Recurrent Education. A Strategy for Lifelong 

Learning. [1973]. Paris, OECD, str. 16, převzato z Celoživotní učení pro 

všechny 1997: str. 96) 

Periodické vzdělávání zdůrazňovalo souvztažnost mezt školním 

vzděláváním a prací a předpokládalo, že proces vzdělávání bude v určitých 

fázích přerušován. Vycházelo také z toho, že by učební příležitosti měly být 

rozprostřeny po celé délce života jako alternativa k prodlužování školního 

vzdělávání na počátku života. Oproti tomu CU neprosazuje střídání práce 

s formálním vzděláváním, ale učení během pracovního zapojení. Přikládá 

tedy větší úlohu neformální a informální části vzdělávání. 

Termín permanentní (kontinuální) vzdělávání pochází z roku 1966 a Je 

spoJen s nepřetržitostí, plynulým rozvíjením a zdokonalováním vzdělání 

člověka. Výkladový slovník lidských zdrojů pak poukazuje na nutnost stálého 

udržování vzdělanostní či kvalifikační úrovně, jež je charakteristické např. 

pro vědecké pracovníky. (Palán 2002: str. 103) 

Poněkud komplikované je vymezení pojmů vzdělávání dospělých a další 

vzdělávání. Ačkoli Zdeněk Palán považuje vzdělávání dospělých za pojem 

širší, zahrnující veškeré vzdělávací aktivity (spočívající v cílevědomém 

a systematickém osvojování a upevňování schopností, znalostí, dovedností, 

postojů i společenských forem jednání a chování osob, jež ukončily školní 

vzdělání a vstoupily na trh práce) realizované v rámci školského systému 

i mimo něj a do dalšího vzdělávání zahrnuje pouze vzdělávání, které navazuje 

na vzdělání školské, eventuálně na pracovní praxi, tedy vyjma studia 

dospělých na středních a vysokých školách (Palán 2002: str. 36, 146, 237), 

jiné prameny se tohoto striktního vymezení nedrží. Pedagogický slovník 

vysvětluje pojmy dokonce opačně. Vzdělávání dospělých popisuje jako 

širokou oblast pokrývající edukační procesy, instituce, programy, způsoby 

řízení a podpůrné aktivity, tvořící dohromady systém zabezpečující jiné než 

formální vzdělávání, zatímco do dalšího vzdělávání řadí mimo podnikové, 
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rek val i fi k ač ní a zájmové vzdělá vání i studium na středních a vysokých 

školách při zaměstnání (Průcha- Walterová- Mareš 2001: str. 36, 300). 

V oficiálních dokumentech České republiky je možné se setkat s oběma 

poJmy (vzdělávání dospělých v Národním programu rozvoJe vzdělávání 

v České republice; další vzdělávání v Dlouhodobém záměru vzdělávání 

a rozvoJe vzdělávací soustavy z roku 2005) ve smyslu vzdělávání dospělých 

u Zdeňka Palána, v publikacích Národního vzdělávacího fondu JSOU 

používána obě slova jako synonyma (Lidské zdroje v České republice 1999) 

rovněž v širším pojetí zahrnujícím jak formální studium při zaměstnání, tak 

i studium profesní a zájmové, i když v novějších dokumentech bývá dávána 

přednost termínu další vzdělávání (Lidské zdroje v České republice 2003, 

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - Analýza). 

Používání obou pojmů je tedy nejednoznačné a nepřehledné. Vzhledem 

k účelu, jež má tento pojem plnit v mé práci, tedy vystihnout vzdělávání 

dospělé osoby, jsem se rozhodla u obou pojmů využít širší hledisko 

zahrnující veškeré vzdělávání, jež se realizuje po ukončení počáteční 

školní docházky v průběhu dalších fází života jedince, bez ohledu na to, 

kdo je jejím poskytovatelem. 

Přesto mezi oběma pojmy i vzhledem k tomu, jak JSOU používány 

v součastné tematické literatuře, vnímám určitou významovou diferenciaci. 

Použití novějšího pojmu další vzdělávání se ustálilo ve spojitosti s teorií 

celoživotního učení, termín vzdělávání dospělých pak spadá do doby, která 

ještě nekladla takový důraz na kontinuitu procesu učení v průběhu celého 

života. Vzdělávání dospělých zkoumá specifika učení dospělého, teorie 

celoživotního učení se zaměřuje na provázanost počátečního i dalšího 

vzdělávání. Z toho důvodu budu v této práci v souvztažnosti s celoživotním 

učením preferovat pojem další vzdělávání. 

Podobně i termín další odborné vzdělávání se v literatuře vyskytuje ve 

více významech. V publikaci Odborné vzdělávání v České republice je termín 

používán pro oblast celého dalšího vzdělávání. Častěji se však další odborné 

vzdělávání považuje pouze za součást dalšího vzdělávání, jehož posláním je 

rozvíjení znalostí a schopností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, 

tedy nejčastěji vzdělávání zaměstnanců podniků a jiných organizací. 
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Synonymem dalšího odborného vzdělávání je další profesní vzdělávání. 

Názorně Je možné výše zmíněné poJmy zakreslit do následujícího 

se hématu. 

Schéma č. 1 -Struktura celoživotního učení 

Vzdělávání ve školách 
Vzdělávání v základních, 
středních, vyšších 
odborn)·ch školách 
Vzdělávání na vysok)ch 
školách 
(bakalářské, magisterské 
a doktorské studium) 
Formy vzdělávání: 
distanční, kombinované, 
externí (dříve večerní 
a dálkové) 

VZDĚLÁ V ÁNÍ DĚTÍ 
A MLÁDEŽE 

DALSIVZDELAVANI 

1 
Další odborné (profesní) 

vzdělávání 

/ l 
Kvalifikační vzdělávání Rekvalifikační vzdělávání 

Zvyšování kvalifikace Specifická (cílená) 
Prohlubování kvalifikace rekvalifikace 
Získávání kvalifikace Nespecifická 
Udržování kvalifikace rekvalifikace 
Obnovování kvalifikace Motivační kurzy 
Zaškolení Doplňková (rozšiřovací) 

Zaučení rekvalifikace 
Prohlubovací 
rekvalifikace 
Rekvalifikační stáže 

Zájmové a občanské 
vzdělávání 

Umělecké disciplíny 
Odborné zájmové 
vzdělávání 

Vzdělávání v zájmov)·ch 
sdruženích 
Vzdělávání seniorů 

Vzdělávání k rodičovství 
K demokracii, (občanství) 
K evropanství 
Ke zdravému životnímu 
stylu 
apod. 

Normativní vzdělávání 
Zvláštní odborná 
způsobilost 

specializovan)·ch 
pracovníku na úseku 
bezpečnosti práce 
a technick)·ch zařízení 
Řízené vzdělávání 
pracovníků některých 

rezortů (zdravotnictví, 
školství apod.) 
(vzdělávání určené právní 
normou) 

Pramen: tnsptrovano schematem Mtsto vzdělavant v ramct celožtvotmho vzdělavám, 

Palán 2002: str. 160 

Jednotlivé součásti dalšího vzdělávání jsou pak podrobněji zkoumány 
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v kapitole č. 4. 

V souvislosti s celoživotním učením se také často objevují poJmy lidské 

zdroje a rozvoj lidských zdrojů. Ve výkladovém slovníku lidských zdrojů 

jsou lidské zdroje popsány jako součást základní trojice zdrojů potřebných 

k fungování jakékoliv organizace. Jsou jimi: a) zdroje materiální (stroje, 

zařízení, materiál, energie); b) zdroje finanční; c) zdroje lidské. Posledně 

zmiňovaným je pak přikládán nejvyšší význam, protože zbylé dva uvádějí do 

pohybu a determinují jejich využívání (Palán 2002: str. 112). V sociálním 

kontextu jsou pak lidské zdroje vnímány jako potenciál obyvatelstva v oblasti 

vzděláváním i jinak získaných znalostí, zkušeností a dovedností, který má 

svůj dopad do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti (Lidské zdroje 

v České republice 1999: str. 1 0). 

Rozvojem lidských zdrojů se pak rozumí "celoživotní vzdělávání a učení 

(formální i neformální), včetně učení z praxe (informální), orientované 

zejména na lepší pracovní uplatnění, zvýšení kompetencí a výkonnosti 

jednotlivců i týmů, a zahrnuje (mezinárodní praxe - pozn. autora) pod tento 

pojem širokou škálu aktivit, příležitostí a stimulů ve vzdělávací soustavě, 

v hospodářské praxi, veřejné správě i jiných sektorech." (Strategie rozvoje 

lidských zdrojů pro Českou republiku 2003: str. 3). 

Další pojmy, k nimž je třeba podat vysvětlení, nevztahující se však svým 

zaměřením k podstatě diplomové práce, jsou definovány přímo v textu. 

3 CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 

3.1 Historie myšlenky celoživotního vzdělávání/učení 

Poprvé v dějinách zformuloval propracovanou myšlenku o celoživotním 

vzdělávání Jan Amos Komenský. Ve svém spisu "Pampedia" (Vševýchova) 

formuluje koncepci tzv. škol života, jež postupují od školy zrození, útlého 

dětství, dětství, dospívání, mladosti, dospělosti, stáří až ke škole smrti. 

Komenského inspirace byla původu náboženského a mířila spíše k utváření 

celkového profilu osobnosti ve světle poznávání smyslu věcí a života (Malach 

- Zapletal 2005: str. 45). Přesto je jeho formulace CU až nečekaně shodná 
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s dnešním pojetím: "První, čeho st přejeme, jest, aby tak plně a k plnému 

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

mnoho, nýbrž všichni lidé vespolek i každý zvlášť, mladí i staří, 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 k hrobu ... Každý věk je 

určen k učení a tytéž meze jsou dány člověku pro život i pro učení." 

(citováno podle Palán 2002: str. 29). 

Komenského záměr vzdělávání všech, v celé šíři vědění a v průběhu celého 

života však zůstal pouze na úrovni teorie. 

V 18. a 19. století dochází k rozvoji vzdělávání dospělých. Malach 

a Zapletal vidí jeho počátky v demokratizaci po Francouzské revoluci, která 

vedla k překonání tradičních autorit a růstu významu politického vzdělávání, 

které by zajistilo rozvoj nové kultury založené na schopnosti dialogu 

a zastupování vlastních práv. Vzdělávání dospělých té doby bylo označováno 

jako lidová výchova nebo lidová osvěta a mělo podobu popularizace 

poznatků vyšší mi vrstvami vrstvám méně vzdělaným. 

Na přelomu 20. století dochází k dalšímu rozmachu vzdělávání dospělých 

jedinců, jehož účelem je kompenzování nedostatků školských systémů. 

Možnost doplnit si chybějící vzdělání tak byla důležitou funkcí vzdělávání 

dospělých až do šedesátých let minulého století, kdy např. v bývalých 

socialistických zemích umožňovala získat chybějící odborníky z řad dělníků. 

Kompenzační vzdělávání tedy z pozice jednotlivce znamenalo možnost 

doplnit si další stupeň vzdělání, ale z hlediska školského systému se 

nejednalo o jeho překročení (Malach - Zapletal 2005: str. 40). Nutno 

upřesnit, že socialistické země měly v rámci vzdělávání dospělých mtmo 

rozvinutého systému dálkového školního vzdělávání i poměrně propracované 

systémy podnikového vzdělávání (např. v Československé republice 
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existovaly od roku 1966 tři typy zařízení pro vzdělávání pracujících 

- závodní školy práce, podnikové technické školy a podnikové instituty -

a organizace měly ze zákona povinnost zajišťovat péči a rozvoj kvalifikace 

zaměstnanců), avšak náplň tohoto vzdělávání byla z větší části obětována 

politickým školením. 

Celá etapa vzdělávání dospělých znamenala významný krok pro CU 

Vzdělávání bylo po staletí spojováno pouze s dětmi a mládeží a vzdělanost 

pouze se šlechtickým a kněžským stavem. Od 18. století došlo k rozšíření 

vědění i do řad "prostého lidu" a vzdělávaným již mohlo být stejně tak dítě 

jako dospělý. 

Základy novodobé koncepce celoživotního vzdělávání pak spadají do 60. 

let 20. století. V té době se nadnárodní organizace snažily o vymezení vztahu 

mezi vzděláváním a svými záměry v sociální, kulturní a ekonomické oblasti. 

V tomto kontextu pak postupně Rada Evropy, UNESCO a OECD předložily ve 

velmi krátké době tři teorie o vzdělávání v průběhu celého života. Okolnosti 

jejich vzniku popiSUJe ve stati "Lifelong-learning m retrospect" 

(Retrospektiva celoživotního učení) Denis Kallen. 

V roce 1966 zavedla Rada Evropy do svých programů myšlenku 

permanentního vzdělávání, což znamenalo zlom v její vzdělávací politice. 

V několika předchozích letech se totiž snažila urychlit harmonizaci 

vzdělávacích systémů svých členských zemí, avšak s nepatrným úspěchem. 

Proto byla nová koncepce přijata s velkým optimismem. Účelem 

permanentního vzdělávání mělo být splnění cílů, jež se ukázaly jako 

nedosažitelné pro systém počátečního vzdělávání. Od nového modelu se 

očekávala schopnost reagovat na rychle se zvyšující vzdělávací potřeby 

každého jednotlivce, zvýšení rovnosti v přístupu ke vzdělání a propojení 

vědomostí a kompetencí, učení a konání, teorie a praxe. 

Na začátku 70. let 20. století založilo UNESCO v reakci na studentské 

demonstrace z roku 1968 Mezinárodní komisi pro rozvoj vzdělávání, jejímž 

prvním předsedou se stal Edgar Paure. Komise již v roce 1972 uveřejnila 

výsledky své práce ve zprávě "Učit se být: Svět výchovy dnes a zítra". 

Podkladem pro tuto zprávu byl "Úvod do celoživotního vzdělávání" Paula 
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Legranda, který poskytl hlavní kontury, které pak Faure rozpracoval do 

podoby zprávy. I země UNESCA se potýkaly s potřebou nového modelu 

vzdělávací politiky. Zvláště rozvojové země byly svědky rozšiřující se 

vzdělanostní mezery mezi vzdělávanými mladšími generacemi a z velké části 

negramotnými dospělými. Proto bylo potřeba nelézt způsob, jak 

zprostředkovat dospělé populaci alespoň základní znalosti a dovednosti. 

Filozofie, na které byla zpráva "Učit se být" postavena, může být nejlépe 

charakterizována jako "nový humanismus", který je zakořeněn v lidské 

vrozené touze učit se a který umožňuje směřovat k nové humánnější 

společnosti. Myšlenka umožnit každému jedinci pokračovat ve vzdělávání po 

celý život, otevírala nový obzor pro "vzdělanostně zaostalé" jedince. Cíle, 

jež zpráva přinesla, byly formulovány tak univerzálně, že byly přijatelné pro 

všechny členské země UNESCO na různých ekonomických a kulturních 

úrovních i s různými politickými režimy. 

V roce 1973 představila svou koncepci také Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD). Dokument "Rekurentní vzdělávání: Strategie 

celoživotního učení" přinesl myšlenku periodického vzdělávání jako 

alternativu k prodlužující se době počátečního vzdělávání, které drží mladé 

lidi ve škole, mimo "reálný život" až do pozdní adolescence (viz také 

kapitola 2 Definice pojmů). OECD se snažila najít východisko ze situace, kdy 

formální vzdělávání svými náklady daleko převyšovalo výnosy v podobě 

kvalifikovanosti pracovní síly. Proto bylo jejím cílem nalézt systém, který by 

umožňoval propojení vzdělávání s reálnými potřebami trhu práce i jedinců. 

Uvedený návrh by však byl vysoce náročný na vytvoření prostupnosti 

vzdělávacího systému (možnosti vzdělání kdykoli ukončit a kdykoli na něj 

zase navázat) a finanční zajištění osob, které by z práce přešly zpět do 

vzdělávacího procesu. Proto i koncepce OECD svou strategii později upravila 

do podoby celoživotního učení. 

Koncem 70. let 20. století došlo k hospodářské recesi a prioritami se ve 

většině zemí stalo snižování nezaměstnanosti a posilování 

konkurenceschopnosti národních ekonomik. Úvahy o celoživotním vzdělávání 

ustoupily do pozadí a nabyly na aktuálnosti opět až začátkem 90. let. Teprve 

v této době začaly být formulovány konkrétní kroky, jak teorii celoživotního 
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vzdělávání převést do praxe. 

V roce 1990 byla na Světové konferenci o výchově a vzdělávání v Jomtien 

v Thajsku přijata "Celosvětová deklarace: vzdělávání pro všechny", ve které 

je zmíněno, že "každá osoba - dítě, mladistvý, dospělý - by měla mít 

možnost čerpat z výchovně-vzdělávacích možností vytvořených pro její 

výchovně-vzdě Já vací potřeby" (citováno podle Palán 2002: str. 122 ). 

Formulována je také potřeba státu a podnikatelů podílet se na dalším 

vzdělávání jedinců. 

Významným pokrokem pro realizaci myšlenky CU pak byl rok 1996, který 

byl Radou Evropy vyhlášen Rokem celoživotního vzdělávání. V této době 

vyšly hned 3 významné dokumenty. Prvním je "Bílá kniha o vzdělávání" 

Evropské unie, druhým závěrečná zpráva zasedání ministrů školství OECD 

vydaná pod názvem "Celoživotní učení pro všechny" a třetím zpráva 

Mezinárodní komise pro výchovu a vzdělávání ve XXI. století pro UNESCO 

"Učení: dosažitelný poklad", známá také jako tzv. Delorsova zpráva. V těchto 

spisech byly poprvé schváleny konkrétní postupy prosazování teorie CU do 

vzdělávací politiky. 

V tomto roce také došlo k přejmenování teorie celoživotního vzdělávání na 

teorii celoživotního učení. Tímto aktem nebyl významně změněn obsah 

konceptu, ale šlo spíše o zdůraznění osobní odpovědnosti za vlastní 

vzdělávání, za možnost vybírat si z nabídky trhu vzdělávání na základě svých 

potřeb. Pojem celoživotní vzdělávání může vzbuzovat dojem řízeného, 

zprostředkovaného předávání znalostí a dovedností nebo pouze formálního 

vzdělávání, v ideji celoživotního učení Je však důležitá také role 

neformálního a informálního učení. 

V následujících letech mezinárodní organizace významně pokročily 

v rozpracovávání a realizaci teorie CU. Důkazem toho mohou být např. 

Memorandum o celoživotním učení či Závěry Evropské rady v Lisabonu, 

které mají vliv 1 na utváření vzdělávacího systému České republiky. 

Myšlenka celoživotního učení se tak po takřka třiceti letech prostřednictvím 

politiky Evropské unie a její implementace v jednotlivých členských zemích 

dočkává svého uplatnění. 
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Podstatným mezinárodním i národním dokumentům, které se od 90. let 

minulého století zasloužily o prosazení teorie CU do praxe, je pak věnována 

kapitola 3.3 této práce. 

3.2 Obsah koncepce celoživotního učení 

Po představení historie koncepce celoživotního učení Je vhodné 

konkrétněji vysvětlit faktory, které vedou k jejímu prosazování či upřesnit 

její náplň, cíle, které sleduje. 

Důvodů pro podporu realizace konceptu CU je mnoho a patří do oblasti 

ekonomické, politické i etické. Z oblasti sociálních změn, v jejichž důsledku 

vzniká potřeba učit se po celý život, můžeme zmínit následující činitele: 

• Kvalifikovaná pracovní síla je zdrojem inovací, jež jsou nezbytným 

prvkem konkurenceschopnosti podniků i celé země. Pro 

ekonomickou úspěšnost státu Je důležité maximálně využívat 

potenciál jeho obyvatel, čehož lze dosáhnout prostřednictvím 

podpory rozvoJe lidských zdrojů. Boj o konkurenceschopnost 

prohlubuje také globalizace, propojující národní trhy práce, které 

mezi sebou soupeří o získání významných investic a vznik nových 

pracovních míst. 

• Informační a komunikační technologie (dále ICT) postupně 

prostupují do všech oblastí lidské činnosti a pro jedince, který chce 

být aktivním členem společnosti, představují nezbytnost být schopen 

je používat. Vzhledem k rychlému vývoji ICT je člověk zároveň 

nucen své znalosti neustále obnovovat. 

• V průběhu 2. poloviny 20. století došlo k výrazným změnám 

v odvětvových, profesních i kvalifikačních strukturách. Úbytek 

pracovních míst v zemědělství a průmyslu byl následován vznikem 

nových pracovních míst i nových druhů povolání v oblasti služeb. 

Mnohá povolání, která zůstala, prošla změnou v charakteru výkonu 

práce a tedy i kvalifikačních požadavcích. Tento proces způsobil 

disproporce na trhu práce, kde na jedné straně figurují dlouhodobě 

nezaměstnaní jedinci se zastaralou kvalifikací nebo z utlumených 
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odvětví a na straně druhé nenaplněná poptávka po kvalifikovaných 

zaměstnancích nově se rozvíjejících oborů. Tento vývoj si žádá 

změnu ve vzdělávacím systému, jejímž cílem by mělo být 

všeobecnější zaměření poskytovaného vzdělávání a získání 

schopnosti a motivace učit se po celý život, což umožní vyšší 

flexibilitu lidských zdrojů, schopnost měnit zaměstnání i povolání 

dle aktuálních potřeb trhu práce. 

• Populace evropských zemí stárne. Celkový počet závislých osob 

poroste a zároveň bude ubývat osob ekonomicky aktivních. 

V důsledku těchto demografických změn je potřeba jednak se zaměřit 

na integraci osob, které neJsou ekonomicky aktivní a jednak 

maximálně udržovat aktuálnost znalostí a dovedností a posilovat 

životní vitalitu a zdraví starší populace. 

• Pro integraci ekonomicky neaktivních je nutné zajistit rovný přístup 

všech ke vzdělávání a nabídnout druhou šanci těm, kteří svou 

vzdělávací dráhu ukončili předčasně, popř. byli vzděláni v oboru, 

který v důsledku restrukturalizace prochází útlumem nebo úplně 

zanikl. Vzdělávání je důležitým prvkem boje proti sociální exkluzi 

znevýhodněných osob. 

Významný přínos má celoživotní učení 1 pro jednotlivce. Kvalitní 

počáteční vzdělání, informační a jazyková gramotnost (bližší charakteristika 

pojmů viz kap. 3.3.2) a schopnost učit se novým poznatkům má velký vliv na 

• zaměstnatelnost jedince, tedy schopnost být zaměstnán, disponovat 

vlastnostmi a vědomostmi žádanými zaměstnateli, 

• a zároveň přináší lepší orientaci ve světě i vlastním životě, vyšší 

nezávislost v důsledku schopnosti orientovat se ve velkém množství 

existujících informací a v neposlední řadě může být učení 

prostředkem seberealizace. Vzdělávání Je složkou rozvoJe 

individuality člověka. 

V celoživotním učení se tedy propojují zájmy jednotlivce i společnosti. Je 

nástrojem pro zajištění jak růstu, inovací, konkurenceschopnosti a sociální 

soudržnosti, tak zaměstnanosti jedince, jeho životní úrovně, osobního rozvoje 

a vyšší kvality života. 
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Jak již bylo řečeno, CtJ zahrnuje učení ve všech etapách lidského života, 

veškerého obsahu i prostřednictvím všech forem učení. Podstatný je přitom 

onen systémový přístup, který odlišuje CU od ostatních přístupů ve 

vzdělávací pol i tice, jejichž zaměření bylo vždy sektorově specifické. 

Rozvoj CU nespočívá pouze v rozkvětu dalšího vzdělávání, ale v celkové 

proměně vzdělávacího systému. Pro možnost rozvíjet své znalosti 

a dovednosti i v průběhu dospělosti musí být splněny určité předpoklady. 

Jedinec musí disponovat určitými základními schopnostmi a vědomostmi, 

které mu umožní orientaci v dnešním světě (schopnost vyhledat a analyzovat 

informace, znalost občanského a hospodářského prostředí demokratické země, 

umění učit se), musí být motivován k dalšímu učení a vzdělávání pro něj musí 

b)'t dostupné (místně, finančně, časově, obsahově). 

Úkolem počátečního vzdělávání je tedy především vybudovat základy, 

poskytnout pro celoživotní učení nástroje (schopnost se učit) i motivovat 

žáky, aby se i v budoucnosti sami chtěli vzdělávat. 

Oblast dalšího vzdělávání pak propOJUJe oblasti vzdělávání, práce 

volného času. Zahrnuje veškeré vzdělávání a učení bez ohledu na to, kde se 

odehrává - zda ve vzdělávacím systému (formální vzdělávání), organizovaně 

mimo něj, například jako vzdělávání v zaměstnaní nebo tematických kurzech 

(neformální vzdělávání), anebo jakkoli jinak, například vlastním studiem 

nebo návštěvou kulturních institucí - knihoven, muzeí či kulturních nebo 

přírodních památek, a to i neintencionálně (informální učení). Úkolem 

poskytovatelů vzdělávání je pak zajistit vzdělání v takové formě, takového 

obsahu a v takovém čase a místě, které budou vyhovovat aktuálním potřebám 

jedince. 

Úkolem státu jako koordinačního mechanismu je zase zabezpečit návaznost 

jednotlivých druhů vzdělávání, zrovnoprávnit výsledky neformálního 

a informálního učení jako legitimních způsobů získání kvalifikace a zaručit 

co největší prostupnost systému pro možnost přerušení učení aj eho 

opětovného navázání. 

Podstatným rysem celoživotního učení je jeho přístupnost všem bez rozdílu 

věku, postavení, nadání nebo zájmu. Rozšíření přístupu ke vzdělávání 
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a zajištění rovných příležitostí vyžaduje co největší respektování široké škály 

individuálních vzdělávacích potřeb, které jsou diferencovány podle věku, 

dosažené úrovně vzdělání, zájmu i aspirací. Pro všechny se tak otevírá 

možnost "druhé šance", korekce vzdělávací cesty a nápravy chybných 

rozhodnutí. 

V centru pozornosti celoživotního učení je učící se jedinec. Pojetí CU 

zdůrazňuje osobní volbu každého, jeho vzdělávací potřeby, ale také jeho 

odpovědnost za vlastní vzdělávací dráhu. 

3.3 Celoživotní učení ve významných dokumentech 

Současný vývoj teorie CU je nejlépe patrný z nadnárodních i národních 

dokumentů, jež se touto problematikou zabývají. Od 2. poloviny 90. let je 

možné konstatovat přenesení zájmu o CU z vědeckých a mezinárodních 

summitů na rovinu veřejných a politických debat na národních úrovních. 

S tím souvisí i rostoucí počet těchto dokumentů a jejich stále praktičtější ráz. 

Je možné, že je této podkapitole věnováno až příliš mnoho prostoru. 

K jejímu rozsahu však mám dvě opodstatnění. První tkví v důležitosti, již 

přikládám procesu prosazování myšlenky CU do reality, bez něhož by zůstala 

pěknou, ale mrtvou ideou, druhým je pak rozsah dokumentů, čítajících 

desítky i stovky stránek, z jejichž výtahu na pár řádků se stanou pouze fráze. 

Tomu jsem se snaží la vyhnout a mým cílem bylo vždy stručně vystihnout 

i charakter popisovaného spisu. 

3.3.1 Mezinárodní analýzy a strategie 

Zpráv, analýz a strategií realizace celoživotního vzdělávání (dále jen CV) 

nadnárodního charakteru, které byly vydány od renesance myšlenky CV na 

počátku 90. let, bylo vydáno už velké množství a jejich charakteristika by 

vystačila na samostatnou publikaci. Proto se soustředím jen na ty dokumenty, 

které se zasloužily o znovuoživení teorie CV a poté na ty, které se podepsaly 

pod rozšířením povědomí o CU i do řad širší veřejnosti a pod implementaci 

koncepce CU do vládních programů zemí západní a střední Evropy. 
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Již jsem se zmínila výše, že v krátké době za sebou v letech 1995 a 1996 

vyšly studie hned tří mezinárodních organizací o ev, a to 

• "Vyučování a učení: Cesta k učící se společnosti", tzv. Bílá kniha 

o vzdělávání Evropské Unie ( 1995), 

• "Celoživotní učení pro všechny", jež je závěrečnou zprávou ze 

zasedání Výboru pro vzdělávání OECD na úrovni ministrů ( 1996), a 

• ., Učení: dosažitelný poklad" (Delorsova zpráva), kterou vydala pro 

UNESCO Mezinárodní komise pro výchovu a vzdělávání v XXI. 

století ( 1996). 

Bílá kniha o vzdělávání "Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti" 

navazuje na předchozí Bílou knihu z roku 1993 "Růst, konkurenceschopnost, 

zaměstnanost", v níž byl vyzdvižen význam investic do vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, zaměstnanost a sociální soudržnost zemí. Přináší 

přehled společenských a ekonomických faktorů, které mají vliv na výchovu 

a vzdělávání a konstatuje potřebu politického pohybu k učící se společnosti 

(viz také kapitola Nové podněty v teorii CU). Jednou z mnoha myšlenek, 

která proniká celým dokumentem je, že výchova a vzdělávání se budou stávat 

hlavními prostředky rozvoje, seberealizace a zaměstnatelnosti. Důraz je 

kladen na akci a pokrok v uskutečňování myšlenek, o kterých se diskutuje už 

dlouhou dobu. 

Vzhledem k tomu, že vzdělávací politika nepatří mezi společné politiky 

EU, deklaruje spis pouze doporučení pro národní vzdělávací politiky 

a ukazuje možnosti podpory Unie při zavádění změn v jednotlivých zemích. 

Pro směřování zemí k učícím se společnostem bylo navrženo pět zásad: 

1. podporovat zvyšování úrovně znalostí obyvatel a zavést evropský 

systém uznávání odborných a profesních dovedností pro jejich 

srovnatelnost, 

2. sbližovat školní a podnikovou sféru, přibližovat učivo potřebám trhu 

práce a navázat spolupráci firem se školami, 

3. bojovat proti exkluzi znevýhodněných skupin osob (mladých lidí bez 

kvalifikace, dlouhodobě nezaměstnaných, žen vstupující na trh práce 

po mateřské dovolené apod.) a nabídnout druhou šanci těm, kteří 
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předčasně ukončili vzdělávání, 

4. propagovat mnohojazyčnost, zajistit zběhlost obyvatel ve třech 

jazycích Unie, neboť znalost více jazyků je základní podmínkou 

mnoha profesí, 

5. zrovnoprávnit investice do vzdělávání s ostatními kapitálovými 

investicemi z hlediska daňového i účetního. 

(White Pa per on Education and Training 1995) 

Vytvořený návrh byl však po zveřejnění kritizován jednotlivými zeměmi za 

nereálnost uskutečnění těchto zásad v praxi v důsledku finanční vytížeností 

národních rozpočtů. 

Celoživotní učení pro všechny je referát o zasedání vzdělávacího výboru 

ministrů v rámci OECD. Hlavní část publikace tvoří podkladová zpráva 

OECD pro tuto schůzi, pojednávající jednak o současné situaci členských 

zemí OECD v oblasti hospodářství i vzdělávání a o trendech dalšího vývoje, 

jednak podrobně o teorii CU, možnostech jejího prosazení do škol, zlepšování 

propojení učení a práce, zdrojích pro rozvoj CU (změnách v učitelské profesi, 

využívání moderních technologií, tvorbě koncepčních záměrů atp.), 

možných způsobech jeho financování. 

Na základě této zprávy pak sekretariát zpracoval dokument Nastolená 

témata, který uvádí hlavní důvody, proč je strategie CU klíčová pro další 

rozvoj zemí OECD ve 21. století a předkládá konkrétní témata pro diskusi 

ministrů. Úspěšnost realizace CU byla označena za důležitý faktor při 

prosazování zaměstnanosti, ekonomického rozvoje, demokracie a společenské 

soudržnosti. 

Ministři pak své jednání zaměřili hlavně na otázku implementace 

a věnovali se třem problémovým okruhům: 

• zdokonalování základů CU (formálního vzdělávání), aby všichni, kdo 

se učí, dosahovali takových všeobecných a odborných kvalifikací, 

jaké potřebují pro svou práci a další učení, 

• usnadňování přechodů a dalšího postupu v rámci CU, tedy přechodu 

mezi školou a zaměstnáním a dalším vzděláváním, 

• ujasnění úlohy a odpovědnosti všech účastníků CU státu, 
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sociálních partnerů, vzdělávacích institucí, rodin 

účastníků učení. 

(Celoživotní učení pro všechny 1997) 

samotných 

Výsledky jednání jsou shrnuty v Komuniké ministrů. Význam dokumentu 

spočívá především v tom, že byla zdůrazněna nutnost spolupráce všech 

subjektů (státu, podniků, vzdělávacích institucí i jednotlivců) na realizaci CU 

v praxl. 

Delorsova zpráva je výsledkem konzultací a analýzy ve světovém měřítku, 

provedené v průběhu tří let. Jsou v ní podrobně rozebírány faktory, které 

vedou k potřebě rozvoje ev (vliv globalizace, ztráty sociální koheze ústící 

v nutnost občanského vzdělávání, potřeba vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a ekonomický růst, pro rozšiřování rovnosti příležitostí 

atd.), analyzuje současné vzdělávací systémy a dává podněty k jejich reformě 

směrem k CV, zkoumá roli učitelů v uplatňování nových principů, uvažuje 

nad možnostmi financování a mezinárodní spolupráce. Podstatné je stanovení 

čtyř pilířů, na nichž má celoživotní vzdělávání stát. Jsou to: 

• učit se znát - naučit se úspěšně kombinovat všeobecné znalosti se 

speciálními znalostmi do hloubky v některém oboru; zde patří 

i schopnost učit se učit, 

• učit se konat - což znamená neJen získávat schopnosti potřebné pro 

výkon povolání, ale převážně schopnosti týmové práce, schopnost 

přizpůsobovat se novinkám, učit se ze svých zkušeností apod., 

• učit se spolužití - učit se rozumět druhým a překonávat konflikty 

v rámci uznání plurality, 

• a učit se být - učit se rozvíjet svou osobnost v celé šíři jejího 

potenciálu. 

(Learning: the treasure within 1996) 

Tyto čtyři schopnosti by měl rozvíjet každý jedinec pro možnost přeměny 

společnosti ve společnost celoživotního vzdělávání. 

Tato zpráva je svým zaměřením nejširší, ale zároveň nejvíce zůstává pouze 

v poli teorie. 

Dalším významným letopočtem pro celoživotní učení byl rok 2000, kdy 

24 



proběhlo zasedání Evropské Rady v Lisabonu a v jeho návaznosti vydala 

Evropská komise Memorandum o celoživotním učení. 

Na zasedání Evropské rady v březnu 2000 v Lisabonu představitelé států 

a vlád oficiálně uvedli, že Evropská unie stojí před rozhodující změnou 

vzdělávacího sytému, která je důsledkem globalizace, rozvoje informačních 

a komunikačních technologií a vývoje směrem k nové ekonomice založené na 

znalostech. V rámci Lisabonského procesu byl stanoven ambiciózní 

strategický cíl, a to stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější 

a nejdynamičtější světovou ekonomikou založenou na znalostech s trvale 

udržitelným hospodářským rozvojem provázeným vytvářením většího počtu 

kvalitnějších pracovních míst a rostoucí sociální soudržností. 

Klíčovou roli má v této strategii sehrát celoživotní učení. Lidské zdroje 

byly uznány jako hlavní bohatství Unie a zdroj inovačního potenciálu 

společnosti a investice do této oblasti označeny za určující faktor růstu 

produktivity, stejně jako investice do kapitálu a vybavení. Podle statistických 

výpočtů se zvýšení průměrné délky vzdělání obyvatelstva o jeden rok projeví 

pětiprocentním růstem v krátkodobém horizontu a růstem o další 2,5% 

v dlouhodobém horizontu. Vzdělání má však rovněž výrazný pozitivní vliv na 

zaměstnanost, zdraví, sociální integraci a aktivní občanství (Sdělení Komise: 

Efektivní investice do vzdělávání a odborné přípravy: imperativ pro Evropu 

COM (2002) 779 z I O. ledna 2003, citováno z Vzdělávání & odborná příprava 

2010 str. 7). 

Lisabonský summit určil nový způsob spolupráce zemí EU na zavádění 

opatření ve prospěch CU. Ten spočívá ve stanovení společných evropských 

zájmů, časových plánů a dílčích cílů a jejich následném přizpůsobení 

národním a regionálním specifikům. Tento postup umožní lepší srovnatelnost 

procesů a výsledků dosažených zeměmi. 

Na základě zasedání v Lisabonu vypracovala Evropská komise ještě 

v listopadu téhož roku Memorandum o celoživotním učení. To vychází ze 

závěru lisabonského procesu o pokročení Evropy do éry znalostí a z toho 

vyplývající potřeby rozvoje celoživotního učení. Účelem Memoranda bylo 

vyvolat celoevropskou debatu o účinné strategii pro uskutečňování 
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celoživotního učení na individuální a institucionální úrovni a ve všech 

sférách veřejného a soukromého života. 

Celoživotní učení bylo prohlášeno za vůdčí princip pro poskytování a účast 

na vzdělávání v jakémkoli kontextu a v jehož rámci je potřeba sjednotit 

všechny druhy vzdělávání. Uvedení celoživotního učení do praxe ale není 

možné bez efektivní spolupráce jedinců a organizací. Proto předložila 

Evropská komise k veřejné debatě šest klíčových myšlenek, vytvořených na 

základě zkušeností z programů Společenství i Evropského roku celoživotního 

učení, a jejichž smyslem bylo vytvořit strukturovaný rámec pro otevřenou 

debatu. Těchto šest klíčových myšlenek zní: 

1. N ové základní dovednosti pro všechny - zaručení všeobecného 

a stálého přístupu k učení pro získávání a obnovování dovedností 

potřebných pro trvalou účast ve společnosti znalostí. 

2. Více investic do lidských zdrojů - viditelné zvýšení úrovně investic 

do lidských zdrojů, aby se tak přiznala priorita nejdůležitějšímu 

bohatství Evropy -jejím lidem. 

3. Inovace ve vyučování a učení rozvíjení efektivních metod 

vyučování a učení a kontextu pro kontinuitu celoživotního učení. 

4. Oceňovat učení - výrazné zlepšení způsobů pojímání a hodnocení 

účasti na vzdělávání a jeho výsledků, zeJmena v případě 

neformálního a informálního učení. 

5. Přehodnotit poradenství - zajištění snadného přístupu ke kvalitním 

informacím a poradenství o příležitostech k učení pro každého v celé 

Evropě a v průběhu celého života. 

6. Přiblížit učení domovu - poskytování příležitostí k celoživotnímu 

učení co nejblíže lidem, v jejich obcích, a všude tam, kde je to 

vhodné, podporovat Je zařízeními založenými na informační 

a komunikační technice. 

(Memorandum o celoživotním učení 2000) 

Za hlavní tezi Memoranda je pak možné prohlásit myšlenku dát všem lidem 

v Evropě možnost přizpůsobit se požadavkům sociálních a ekonomických 

změn prostřednictvím celoživotního učení. Základem k tomu je poskytnout 

všem vysoce kvalitní základní vzdělání a zvýšit nabídku možností dalšího 
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vzdělávání i motivaci lidí v učení pokračovat. 

Charakter díla je svým způsobem průlomový. Shrnuje podstatné myšlenky, 

na nichž se země EU v předchozích letech shodly ("Lidé jsou hlavním 

bohatstvím Ev ropy," "Celoživotní učení je základním nástrojem rozvoJe 

občanství, sociální soudržnosti a zaměstnanosti," "CU je klíčem k zajištění 

sociální integrace a dosažení rovných příležitostí" atp.), zjišťuje však, že 

realizace strategie CU dosud nebyla převedena do účinné akce. Liší se tak od 

dokumentů vydaných v 90. letech, jež jsou vedeny převážně v optimistickém 

duchu. Memorandum je ve svých závěrech více realistické a jeho účelem bylo 

vyvolat celoevropskou debatu o šesti klíčových myšlenkách právě proto, aby 

zvýšilo zájem o realizaci CU a nastartovalo jednání na úrovni vlád, podniků 

občanů. 

Po roční diskusi byly její výsledky shrnuty do dokumentu "Učinit v Evropě 

celoživotní učení realitou", jehož zásady se pak staly součástí dalších 

strategických dokumentů vzdělávací politiky EU. 

Charakterem již navazují všechny další dokumenty na pojetí Memoranda 

o celoživotním učení. V průběhu 90. let došlo na mezinárodní úrovni 

k pochopení významu CU a stanovení společných cílů a rámců, jak 

postupovat. V 21. století se pozornost začala obracet k co nejkonkrétnějším 

krokům realizace, stanovení požadovaných cílů a velmi důslednému 

monitorování pokroku v jednotlivých oblastech a jednotlivých zemích. 

V souladu s lisabonským cílem stát se do roku 2010 

nejkonkurenceschopnějším celkem světa, JSOU do analýz zahrnuti i největší 

konkurenti Evropy~ USA, Kanada, Austrálie či Japonsko. 

V únoru 200 I přijala Rada pro vzdělávání ve Stockholmu "Zprávu 

o konkrétních cílech vzdělávacích systémů ve vztahu k budoucnosti". Ta 

stanovila 3 hlavní cíle (viz tabulka č. 1 ), rozvedené do 13 operačních úkolů. 

Pracovní program pro dosažení těchto cílů pak v únoru 2002 schválila Rada 

pro vzdělávání na svém jednání v Barceloně. Uskutečnění pracovního 

programu od té doby pomáhá osm pracovních skupin, které Evropská komise 

ustavila a které jsou složeny z odborníků z členských zemí. V Barceloně byl 

také k lisabonské metě přidán nový záměr a to do roku 2010 dovést evropské 
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vzdělávací systémy na úroveň měřítka celosvětové kvality. 

V listopadu 2002 Rada přijala Kodaňskou deklaraci, zaměřenou na zlepšení 

spolupráce v oboru odborného vzdělávání 2 
na evropské úrovni. 

Výsledky lisabonského procesu spolu s cíli stanovenými v Barceloně 

a Kodani přispěly k formulaci evropské strategie "Vzdělávání 2010". Vývoj 

a cíle této strategie přehledně zobrazuje tabulka č. 1 na následující straně. 

Na základě požadavku Evropské Rady vzneseného v Barceloně v roce 2002 

připravuje Rada společně s Evropskou komisí každé dva roky zprávu 

o realizaci Pracovního programu. Monitorovány jsou konkrétní ukazatelé 

jako procento obyvatel ve věku 22 let, kteří dosáhli alespoň vyššího 

sekundární vzdělání, celkový počet absolventů terciárního stupně vzdělávání 

v matematických a vědeckotechnických oborech, účast na celoživotním 

vzdělávání měřená jako absolvování jakéhokoli druhu vzdělávání osobami ve 

věku 25-64 let v posledních čtyřech týdnech před výzkumem, míra investic 

do lidských zdrojů apod. Pro všechny ukazatele jsou stanoveny hodnoty, jichž 

se má dosáhnout v roce 20 I O a na základě průběžných výsledků jsou 

stanovována opatření pro jejich dosažení. Z výsledků je čerpáno v analytické 

fázi této práce. 

Od rozsáhlých prací spíše teoretického zaměření se nyní veškerá pozornost 

obrátila k realizaci konkrétních cílů jako součástí celoživotního učení 

a dokumenty tak v současnosti získaly spíše "pracovní charakter" analýz 

a doporučení. 

:Odborné ndčláYání je takO\~ typ v;:dčlávání. jehož účelem je poskytnout jedinci vědomosti. dovednosti 
a kompetence potřebné k v~·konu pO\ o lání. Sklád.:í se 1. odborného vzdělávání a přípravy (u nás zastoupeného 
příprm ou na povolání na středních odborných školách a středtúch odborný-cll učilištích) a z dalšího odborného 
vzdčlúvání (rozvíjení znalostí a schopností potřebných k vý·konu povolání v pruběhu aktivního pracon1ího 

života). 
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Tabulka č. 1 - Vj·voj nropské strategie Vzdělávání 2010 

2000 2001 2002 

Lisabonská Rada EU Stockholmská Rada EU Barcelonská Rada EU 

Strategickj· cíl pro EU stát se do Tři strategické cíle systémů • Pracovní program pro zlepšování 
roku 2010 "nejvíce vzdělávání a 13 dalších cílil: vzdělávacích systémů v Evropě 
konkurencescho1mou 
a nejdynamičtě,jší ekonomikou 1. Zvyšovat kvalitu a efektivnost 
světa zalo7.enou na znalostech, vzdělávacích systémů v EU 
schopnou tn·alého ekonomického 2. Usnadňont přístup ke 
růstu, s více a lepšími pntcovními vzdělávání všem, kterých se to 
míst~· a větší sociální týká 
soudržností." 3. Otevírat ndělávací systémy 

širšímu světu. 

Proces celoživotního učení 
Říjen 2000: Komise vydává Memorandum o celoživotním učení_ po němž 
následovaly konzultace v celé Evropě. které vyústily do dokumentu 
Učinit v Enopě celoživotní učení realitou. 
Listopad 2001: Priority pro akce: zJ10dnocovat učení. infonnace 
a poradenství. investovat čas a peníze. slaďovat učící se osoby 
a příležitosti k učení. základní dovednosti. inovati\ní pedagogika. 

2003 2004 

Bruselská Rada EU Bruselská Rada pro ,·zdělávání 

Rezoluce o poradenství 

Závěry o 

• Strategick)· rámec evropského 
systému celoživotního učení 

• V)7:vy k "rozpoznávání 
vzdělávacích potřeb'' jako 
základu pro celoživotní učení. 

Evropské ndělávací systémy 
mají získat světovou knlitu. 
Listopad 2002: 

Kodaňská deklarace vyz)'Vá ke 
zlepšení spolupráce v odborném 
vzdělávání. 

Prosinec 2004 

Maastricht 

Maastrichtské komuniké 
mapuje pokrok dosažen)· 
oproti lisabonské/kodaňské 
strategii a stanoví nové priority 

• Implementace desetiletého 
prognunu o úkolech 
vzděli1vacích systémů 

zajišťujících účim1é a efektivní 
investování do lidsk)·ch zdrojú 

• Posilování tnmsparentnosti. 
uznávátú a kvalitního zajišťování 
kvalifikací v Evropě 

- za.iišťování kvality ,. odborném 
vzdělávání 

- identifikaci a uznávátú 
neformálního a informálního 
učení 

a strategie v ránlci Kodaňského 
procesu o zlepšení evropské 
spolupráce v odborném vzdělávání. 

• Duraz na základní dovednosti. 
jazyky. digitální gramotnost 
a celoživotní učení ve 
vzdělávacích systémech. 

Priority: 
• Evropská dimenze,. odborném 
vzdělávání 

- ro:.d1odnutí o Europasu3
• 

Květen 2003: Výbor pro vzdělávátú se shoduje na Evropských 
záměrech pro zlepšování systémů odborného vzdělávání do roku 2010 
týkajících se: 
• Snižování předčasn)·ch odchodu ze vzdělávátú • Transparentnost, informace, 

poradenství • Zvyšování počtu absolventů matetnatiky. přírodních věd a technick)·ch 
• Uznávání kompetencí 

a kYalifikací 
• Zajišťování kvality, učitelé 

a lektoři. 

oboru 
• Zlepšovimí základních dovedností 
• Dokončování vyššího středního vzdělávátú 
• Snižování podílu mládeže se špatnými výsledky ve čtenářské 

gramotnosti 
• Zvyšování účasti v celoživotním učení 
• Investování do lidských zdrojů. 

Pramen: Tessaring. M- Wannan. J. 2006: str. 16. 17 

3 jednotné portfolio dokumentů dokládajících kvalifikace a kompetence pro občany hledající uplatnění v jiné 
členské zemi EU 
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3.3.2 Národní východiska a koncepce 

Oblast celoživotního vzdělávání a rozvoJe lidských zdrojů je v České 

republice ve svém vývoji oproti západní Evropě opožděna. Po převratu 1989 

se musela naše země vyrovnávat s "dědictvím" komunistického režimu, jež 

bylo zakořeněno ve vzdělávacím systému i myšlení lidí, a teprve po vyřešení 

základních koncepčních otázek vzdělávání bylo možné se začít systematicky 

věnovat rozvoji vzdělávací soustavy směrem k celoživotnímu učení. 

Státní monopol na vzdělávání a zásahy do vzdělávacích drah jedinců 

politicky nevyhovujících znemožnily za totality určité skupině občanů získat 

vyšší vzdělání a uplatnit své schopnosti a dovednosti. Formální školství bylo 

poznamenáno především strnulostí obsahu i metod vyučování a přizpůsobení 

obsahu některých předmětů (především občanské nauky a dějepisu) 

ideologickým cílům komunistické strany. Výrazněji se ale podepsala léta 

komunismu na vytvoření určitých vzorců chování, jejichž vliv na přístup ke 

vzdělávání můžeme u některých skupin jedinců sledovat dodnes. Nivelizace 

platů a uměle udržovaná plná zaměstnanost nijak nemotivovala k rozvoji 

a dalšímu vzdělávání, systém příkazově řízené ekonomiky vedl k zažití 

pasivních pracovních návyků, které jsou v naprostém rozporu s dnešním 

požadavkem flexibilní a iniciativní pracovní síly. Komunistickému režimu 

neunikl rozvoj vzdělání dospělých v západních zemích, proto i u nás byl v 60. 

letech zaveden systém podnikového vzdělávání, jeho náplň však byla více či 

méně, dle konkrétního vedení odborů i podniků, přizpůsobena politickým 

záměrům 4 . Centrálně řízeno bylo i zájmové vzdělávání sítí osvětových 

klubových zařízení, kroužků v kulturních domech, chovatelských 

i sportovních spolků a ani tento druh vzdělávání nebyl ušetřen "zvyšování 

kulturní úrovně pracujícího lidu" 5 

1 
•• L1.e říci. /.e v~chova- \/.dělávání v jednotliv~·ch organizacích tvoří přímou součást kádrové a personální 

pníce. Jde přítom o to. aby bylo dosaženo vhodn~·ch předpokladu k souladu mezi již dosaženou kvalifikací 
pracovníka a úkoly.jež má ve svém pracovním :tllř'Jzení kvalitně plnit. Nejde zde však jen o záležitost 
odborn~ch předpokladu. ale 1.ároveň odpovídajících politických znalostí a všeobecné kulturně-vzdělanostní 
úrovnč spolu s rozvíjením tvořiv~·ch schopností pracomíka:· (Škoda. K. \986: str. 95. 96) 
" .. Pokud se t~ká mimoškolského vzděláv<íní prdcujících. soustředilo se obsahově na v~·chmu k vědeckému 
světovému názoru. d{lle na v~·cho\U politicky vyspělého a společensky angažovaného občana naší země, na 
7Yyšování všeobecné vzdělanostní úromč spolu s rozvojem odborného vzdělání s durazem na zvyšování 
předpokladu k dosažení vyšší kvalifikace při rozvíjení tvůrčího přístupu k rozličným druhům lidské čillt1osti:· 
(Škoda. K. 1986: str. 89) 
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Po roce 1989 došlo, ve snaze změnit celý systém vzdělávání, k odstranění 

i jeho kladných prvků. Zanikla mnohá vzdělávací zařízení v mimoškolní 

i podnikové sféře, Ministerstvo školství samo zrušilo rozsáhlou soustavu 

dalšího vzdělávání učitelů, rozvinutý systém dálkového studia dospělých na 

středních i vysokých školách zaznamenal úpadek. 

Formalizovaný školský systém poté prošel na počátku 90. let poměrně 

rychlým vyvoJem vzdělávání bylo v prvé řadě depolitizováno 

a zdemokratizováno (zavedení rovného přístupu k vyššímu vzdělání pro 

všechny), byl zrušen státní monopol na vzdělávání umožněním zřízení 

soukromých a církevních škol, rozhodovací pravomoci byly převedeny na 

obce a školy. 

Mnohem méně pozornosti však bylo věnováno problematice dalšího 

vzdělávání. Na zvýšenou poptávku po řídicích a podnikatelských 

dovednostech či jazykových znalostech zareagovaly soukromé vzdělávací 

firmy, pro jejichž fungování však nebyl stanoven žádný právní základ či 

požadavky na vzdělavatele, nebyla zavedena kontrola kvality ani jednotný 

in formační systém institucí poskytujících vzdělání. Již od poloviny 90. let 

hovoří Ministerstvo školství o potřebě vytvoření komplexního rámce pro 

rozvoJ lidských zdrojů či zavedení stimulujících mechanismů pro motivaci 

podniků i jedinců k investicím do vzdělávání (např. v dokumentu Kvalita 

a odpovědnost z roku 1994; informace čerpána ze Zprávy o národní politice 

ve vzdělávání 1996: str. 1 02), v této oblasti však až do dnešních dní nedošlo 

k žádnému posunu. 

Do vývoje české vzdělávací soustavy zasáhly i mezinárodní organizace. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj formulovala průběžně již 

od roku 1992 svá doporučení pro rozvoj vzdělávací politiky, významně se do 

rozvoje vzdělávání promítlo i plánování vstupu ČR do EU. V rámci programu 

Phare byla v roce 1998 zpracována tzv. sektorová studie školství ,,České 
vzdělávání a Evropa", která hloubkově analyzovala vývoj a stav českého 

školství ve srovnání se situací v zemích EU a nastínila potřebu jeho dalších 

kroků (Lidské zdroje v České republice 1999: str. 30). 

V květnu 1999 předložilo MŠMT k veřejné diskusi "Koncepci vzdělávání 
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a rozvoje vzdělávací soustavy", z jejichž výsledků vznikl "Národní program 

rozvoje vzdělávání v České republice", neboli Bílá kniha. Ta vyjadřuje 

vládní záměry v oblasti vzdělávání v časovém horizontu do roku 2005 

(případně v některých oblastech 201 0). Jednotlivé kapitoly jsou věnovány 

třem základním sektorům vzdělávací politiky - předškolnímu, základnímu 

a střednímu vzdělávání; terciárnímu vzdělávání a vzdělávání dospělých (ve 

smyslu dalšího vzdělávání v pojetí této práce). V závěru ústí přehled záměrů 

a doporučení z jednotlivých oblastí k vyjádření šesti strategických linií 

vzdělávací politiky jako celku. Jsou to: 

1. Realizace celoživotního učení pro všechny. 

2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života 

ve společnosti znalostí. 

3. Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání. 

4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí. 

5. Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických 

pracovníků. 

6. Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému 

spolurozhodování. 

(N árodní program rozvoje vzdělávání 2001) 

Dokument svým pojetím zastává podobnou roli jako Memorandum 

o celoživotním učení v mezinárodním kontextu. Svědčí jako prvý národní 

dokument o zakotvení koncepce CU v české vzdělávací politice i pochopení 

její ho významu pro sociálně-ekonomický rozvoJ státu. Poukazuje na 

problémové oblasti, jimž je potřeba věnovat v následujícím období pozornost, 

a přináší řadu konkrétních doporučení, jak přispět k rozvoji lidských zdrojů 

v ČR (např. návrh kurikulární reformy pro základní a střední školství, návrh 

systému evaluace školství, doporučení k rozvoji nabídky terciárního 

vzdělávání, postup pro právní ukotvení a rozvoj dalšího vzdělávání apod.). 

Na "Národní program" bezprostředně navazuJe "Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR" přijatý vládou 

v roce 2002 (dále Dlouhodobý záměr ČR 2002) a "Dlouhodobé záměry 

kraj Íl'" předložené v roce 2003. Povinnost zpracovávat dlouhodobé záměry 

rozvoje vzdělávání na úrovni celého státu i všech krajů souvisí s reformou 
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veřejné správy, která přenesla rozsáhlé kompetence v řízení školství na 

organy na krajské úrovni (naplnění strategického cíle č. 6 Národního 

programu rozvoje vzdělávání). Aby tímto krokem nebyla příliš oslabena 

soudržnost vzdělávacího systému, byla zákonem uložena ministerstvu (každý 

sudý rok) i orgánům kraje (v každém lichém roce) povinnost pravidelně 

zpracovávat vzájemně koordinované dlouhodobé záměry. 

Dlouhodobý záměr ČR 2002 rozpracoval strategické linie Bílé knihy do 

strategických směrů řešení s konkrétními prioritními úkoly vedoucími 

k jejich postupnému naplňování 

Je postaven na osmi základních strategických směrech, z nichž pro CU 

mají význam především následující: 

I. Reforma a modernizace cílů a obsahu vzdělávání - záměrem Je 

přechod od osvojování si velkého objem u faktů k rozvoj i klíčových 

dovedností, zesílení důrazu na výuku cizích jazyků, informační 

a občanské gramotnosti. V oblasti odborného vzdělávání přesouvá 

jeho těžiště od úzce specializovaných k všeobecněji pojatým 

oborům. Zvyšuje také důraz na individualizaci vzdělávání s ohledem 

na specifické potřeby dětí. 

4. Rozvoj integrovaného diagnostického, informačního a poradenského 

systému v oblasti vzdělávání - pro umožnění rovného přístupu 

k celoživotnímu učení a zajištění maximálního možného rozvoje 

každého jedince a jeho uplatnění je zapotřebí vytvořit vzájemně 

provázaný systém poradenských, diagnostických a informačních 

služeb se zaměřením na znevýhodněné žáky a děti a volbu vzdělávací 

dráhy a kariérové poradenství (zaměřené na uchazeče o studium na 

všechny stupně škol, budoucí absolventy při přechodu na trh práce, 

potenciální uchazeče o další vzdělávání apod.). 

8. Rozvoj dalšího vzdělávání jako součásti celoživotního učení - pro 

možnost rozvoje dalšího vzdělávání je potřeba vytvořit chybějící 

právní a systémové podmínky, posílit motivační faktory na straně 

poptávky a rozšířit nabídku relevantních vzdělávacích služeb 

a efektivních vzdělávacích forem. 

(Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 
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2002) 

Pro každý cíl jsou dále navrženy konkrétní kroky pro jeho realizaci, včetně 

vyč í s I en í finanční podpory daného projektu státem. Z realizačních kroků 

k oblasti dalšího vzdělávání je čerpáno ve 4. kapitole. 

S implementací konceptu CU souvisejí více či méně i ostatní strategické 

směry. Jejich celkový výčet s bližšími charakteristikami jednotlivých cílů je 

uveden v príloze. 

Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních 

věcí vydaly v roce 2003 společný dokument "Strategie rozvoje lidských 

zdrojÍI pro Českou republiku" (dále jen Strategie RLZ), jenž se usnesením 

č 21 O ze dne 3. 3. 2003 stal strategickým dokumentem vlády pro oblast 

lidských zdrojů. Strategie RLZ navazuJe na výše zmíněné programy, i když 

na stejný cíl - uvedení myšlenky CU do praxe - pohlíží z jiného úhlu, 

z pohledu konkurenceschopnosti české ekonomiky a zaměstnatelnosti 

a rozvoJe pracovních sil. Problematika CU je tedy zasazena do širšího 

kontextu zaměstnanosti, v zdě I á vání, k val i fi kace a podpory podnikání. 

Strategie RLZ zkoumá rozvoj lidských zdrojů z více perspektiv. Jednak 

z hlediska predmětu rozvoje nebo konkrétněji jakési znalostní a dovednostní 

základny nutné pro další rozvoJ, jednak z hlediska objektu rozvoJe, 

základních cílových skupin, jichž by se měl rozvoj týkat. 

V rámci základních znalostí a dovedností jako východiska pro celoživotní 

učení bylo definováno pět druhů gramotností - informační, občanská, 

ekonomická, jazyková a gramotnost pro udržitelnost rozvoje. 

• Informační gramotnost je schopnost rozpoznat potřebu in formací, 

umění vyhledávat je, porovnávat, hodnotit a efektivně využívat. 

• Občanská gramotnost zahrnuje schopnost orientovat se a žít v daném 

společenském prostředí, cítit se a skutečně být jeho platným členem, 

být si plně vědom svých práv a povinností, být tolerantní k jiným 

společenským skupinám i cítit se spoluodpovědný za vývoj v užší 

i širší komunitě. 

• Ekonomická gramotnost obsahuje znalosti a dovednosti daného 

hospodáfského prostredí nutné pro zvládání osobního i profesního 
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života v různých funkcích, v nichž jedinec v tržní ekonomice působí 

- napf. spotrebitel, výrobce, zaměstnanec, vlastník, podnikatel, 

plátce daně, investor, smluvní partner apod. 

• Jazyková gramotnost znamená schopnost komunikovat a pracovat 

v jednom nebo více cizích jazycích. 

• Gramotnost pro udržitelnost rozvoJe predstavuje systém znalostí 

o zákonitostech prírody, o vztazích člověka k prostredí, 

o současných globálních regionálních problémech lidstva, 

podněcuje k odpovědným vztahům k budoucnosti, prosazuJe 

pochopení mezi lokálními a globálními jevy a probouzí potrebu 

vlastní aktivity. 

(Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku 2003) 

Uvedené gramotnosti představují základ znalostí, postojů a hodnot pro 

možnost plnohodnotného začlenění jedince do společnosti a jeho další rozvoj. 

U každé z gramotností je nastíněn její současný stav a předneseny doporučení 

pro rozšírení gramotnosti na co nejširší vrstvu obyvatel (napr. zvýšit přístup 

občanů k ICT a zavést systém certifikátů prokazující stupeň znalostí v práci 

s nimi, pripravit výuku zaměfenou na ekonomickou gramotnost ve školách 

a neformální způsoby vzdělávání v této oblasti pro dospělé, zvýšit 

informovanost o environmentální problematice prostrednictví m médií, 

podpořit výuku jazykú v nových formách výuky - televizní a internetové 

programy, mezinárodní akce apod.). 

Stejně i u cílových skupin jsou vždy popsány nedostatky současného stavu 

a sepsána doporučení pro zlepšení situace. Specifickými oblastmi 

nejpodstatnějšími pro rychlý a efektivní rozvoj lidských zdrojů v ČR, na něž 
je třeba se nejvíce soustředit, jsou vzdělávání dětí a mládeže, terciární 

vzdělávání, ob I a st celého další ho vzdělá vání a dále s peci ficky vzdělá vání 

manažerú a podnikatelů, vzdělávání v podnicích, vzdělávání zaměstnancú 

odborných profesí a pracovníků veřejného sektoru. 

Centrální částí dokumentu Je pak navržení realizace strategie RLZ, 

celkového systému, jeho řídicích článků (vláda, Rada vlády pro rozvoj 

lidských zdrojů, Národní vzdělávací fond, kraje), jejich úkolů a pravomocí, 

včetně plánu financování a výstav by podpúrných článkú RLZ - informační 
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a komunikační sítě, systému řízení kvality a koordinace partnerských vztahů 

aktérů RLZ. Návrh poskytuje komplexní projekt pro řízení rozvoje lidských 

zdrojů, zároveň upozorňuje na nutnost skutečně uvádět dané kroky do praxe, 

neboť některé problémy tohoto sektoru byly definovány již v roce 1994, 

avšak následná doporučení odborníků nebyla nikdy realizována. 

Oba strategické dokumenty rozvoje celoživotního učení v ČR, Dlouhodobý 

záměr ČR 2002 i Strategie RLZ, se dočkaly svého pokračování v roce 2005. 

"Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky" (dále jen Dlouhodobý záměr ČR 2005) vyhodnocuje úkoly 

stanovené v Dlouhodobém záměru ČR 2002, stanovuje další postup 

a naznačuje potřebu finančních prostředků. Přináší rovněž menší úpravy ve 

strategických směrech, z nichž pro naše téma má význam především 

zastřešení všech strategických směrů celoživotním učením a jeho realizací. 

Z hlediska plnění cílů Dlouhodobého záměru 2002 je shledáno, že hlavní 

podíl dosavadní práce spočíval v přípravě dokumentů a metodik pro změny 

vyplývající ze strategických směrů, v určitých oblastech - jako např. 

zavedení rámcových vzdělávacích programů v předškolním a základním 

vzdělávání, přijetí zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

vybavení škol osobními počítači a vyškolení učitelů v práci s nimi - lze 

pozorovat výsledky i v praxi. V oblasti dalšího vzdělávání byl připraven 

věcný záměr zákona o dalším vzdělávání, o jehož verzi schválené v roce 2006 

je podrobněji jednáno ve 4. kapitole. 

Pro možnost sledování dosažení cílů Dlouhodobého záměru 2005 jsou ke 

každému strategickému směru stanoveny ukazatele naplňování prioritních 

úkolů a rozvojových programů jako zpětná vazba ke stavu realizace 

a účinnosti jednotlivých opatření. 

V prosinci 2005 byl schválen "Program realizace strategie rozvoje 

lidských zdrojů pro Českou republiku" (dále jen Program realizace), 

navazující na Strategii RLZ z roku 2003, ale zároveň plnící roli 

implementačního dokumentu ke Strategii hospodářského růstu schváleného 

v listopadu 2005. Program realizace proto nerozpracovává veškeré oblasti 

Strategie RLZ, ale jen ty, které byly vládou ČR považovány za prioritní 
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z hlediska konkurenceschopnosti ekonomiky. Dokument je společným dílem 

MSMT a MPSV, kromě vzdělávání a RLZ je proto věnována pozornost i trhu 

práce a prosazování aktivní politiky zaměstnanosti 

K oblasti CU se vztahují zejména opatření týkající se 

• zvyšování kvality základního a středního školství (např. podporou 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, realizací rámcových 

a školních vzdělávacích programů uvolňujících prostor pro iniciativu 

učitelů k pluralitě forem výuky, posílením funkční gramotnosti žáků 

- prezentačních a manažerských dovedností, týmové spolupráce, 

znalostí cizích jazyků atd., zavedením systému evaluace vzdělávání 

na úrovni žáka i školy, posílením vybavenosti škol informačními 

a komunikačními technologiemi, zvýšením péče sociálně 

znevýhodněným dětem, zvyšováním nabídky studia na gymnáziích, 

zavedením služeb kariérového poradenství na školách apod.), 

• rozšíření přístupu k vyššímu a vysokoškolskému vzdělávání (např. 

rozšířením nabídky bakalářského a vyššího odborného studia, 

omezením překračování standardní doby studia, provázáním nabídky 

vzdělávání s poptávkou po něm na trhu práce, zvýšením spolupráce 

mezi vysokými školami a zaměstnavateli), 

• zvýšení vzdělanosti dospělé generace (vytvořením legislativního 

zázemí pro realizaci dalšího vzdělávání, zavedením systému 

uznávání neformálního vzdělávání, podporováním nabídky programů 

dalšího vzdělávání, posílením nabídky dalšího vzdělávání 

poskytovaného školami, podporou šíření mezinárodně uznávaného 

systému řízení lidských zdrojů v podnicích lnvestors in People
6

, 

za vedením standardu k val i ty dalšího vzdělávání, otevřením 

rek v a I i fi k ač ní c h k u r z ů pro občany, kteří ne by 1 i ekonomicky akt i vn í 

v důsledku péče o děti, vytvořením úspory denního času 

zaměstnanců rozšířením nabídky služeb pro děti předškolního veku 

a podpořením rozvoje nabídky služeb pro handicapované a seniory, 

" Invcstors in Pcoplc je jcdin~m mc;.in{Jrodně uznávan~m standardem v oblasti ří;.ení a rozvoje lidsk~·ch zdrojů. 
kte~ sleduje schopnost podniku efektivně 'yužívat a rozvíjet své zaměstnanec. Získání osYčdčení Investors in 
Peoplc je pro podnik zámkou špičkové úrovnč řízení lidských zdroj u a diikazcm. že ro;.voj zaměstnancu je v 
souladu se strategií a rozvojem podniku. 
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zvýšením didaktických dovedností školitelů dospělých atd.). 

Ke každému z uvedených opatření je stanoven gestor, cílová skupina, 

termín realizace, indikátory úspěšnosti i zdroje financování. 

Významné postavení v rozvoji českého vzdělávání zaujímá také Evropská 

unie, lépe řečeno účelová finanční pomoc zprostředkovaná Evropským 

sociálním fondem (dále ESF). Hlavním posláním ESF Je rozvíjet 

zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování 

osob, jimž hrozí sociální exkluze, což je v praxt naplňováno prostřednictvím 

podpory rozvoJe lidských zdrojů. Čerpání prostředků Je podmíněno 

vypracováním národních programových dokumentů. K našemu tématu se váže 

dokument "Operační program Rozvoj lidských zdrojů" (dále OP RLZ), 

jehož specifickým cílem č. 3 je "Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím 

zvyšování k val i ty nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti 

a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání." 

(Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2003: str. 92) 

Tento cíl je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a ustavení 

systémů podporujících rozvoj vzdělávání a jeho vazeb na trh práce, zvýšení 

uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních programů a programů 

celoživotního vzdělávání na trhu práce, zvýšení odborné úrovně pracovníků 

vědeckých a výzkumných institucí a zavedení fungujícího systému dalšího 

vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní společnosti. 

V rámci jednotlivých oblastí je možné v letech 2004 až 2006 podávat 

národní a systémové projekty a grantová schémata, jež budou po schválení 

financovány ze zdrojů E SF. N a prioritu rozvoje celoživotního učení bylo 

vyčleněno 34 % z celkového rozpočtu OP RLZ (což může konkrétně být až 

107 milionů EUR, tedy více než tři miliardy Kč). 

Detailnější strukturu OP RLZ i některé již realizované projekty 

specifického cíle 3 jsou uvedeny v příloze. 

Ve spolupráci s Evropskou unií je v současnosti připravován také projekt 

"Vzdělávání pro konkurenceschopnost" pro programové období 2007 až 

2013. 
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3.4 Nové podněty v teorii celoživotního učení 

Koncept CU je stále rozpracováván a ať na poli teorie nebo při realizaci 

v praxi jsou nalézány nové problémy, které je potřeba řešit. Několika 

aktuálním podnětům, které se v souvislosti s celoživotním učením objevily, 

se budu věnovat na následujících řádcích. 

V Memorandu o celoživotním učení byla teorie CU rozvinuta do podoby 

tzv. všeživotního učení (lifewide learning). Pod tímto pojmem se skrývá 

rozšíření možnosti učení na celou šíři našeho života, tedy učení v jakémkoli 

čase, místě, formě i v jakékoli etapě života. Dimenze "v celé šíři života" 

zaměřuje pozornost na komplementaritu formálního, neformálního 

a informál ní ho učení. Všechny tyto oblasti hrají v rámci CU podstatnou úlohu 

aj sou si co do významu rovnocenné. 

Všeživotní učení má také blízko k tzv. trojrozměrnému pohledu na 

celoživotní učení. Autorem této koncepce je profesor univerzity Britské 

Kolumbie K. Rubenson. Podle něj má celoživotní učení tři složky, tři 

rozměry: 

• učení v celé délce života (lifelong) 

a sebevzdělávání po celý život, 

pokračování v učení 

• učení v celé šíři života (lifewide) - rozmanitost vlivů, míst a forem, 

jimiž lze nabýt znalosti a dovednosti, 

• motivace k učení -je podmíněna schopností učit se, kvalitou školní 

zkušenosti, kvalitou pracovního a životního prostředí atp. 

(výklad pojmu podle Palán 2002: str. 218) 

S motivací k učení souvisí také další problematika, jež je diskutována při 

realizaci CU, a to otázka klíčových kompetencí. "Klíčové kompetence 

představují přenosný a multifunkční soubor vědomostí, dovedností a postojů, 

které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení 

se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost." (Malach 2004: str. 8). 

Základy těchto kompetencí by měly být osvojeny do ukončení povinné školní 

docházky a měly by utvářet základ pro další vzdělávání jako součást CU. Jde 

tedy o celek vědomostí, dovedností, motivace a hodnotových orientací, které 

umožní člověku aktivní přístup k životu, schopnost se dále rozvíjet, 
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schopnost řešit problémy, plánovat a směrovat svůj život 

Norman Longworth hovoří dokonce o hlavních dovednostech 

a kompetencích pro osobní přežití ve věku celoživotního učení. Jsou jimi: 

1. dovednosti sebeřízení, 

2. zacházení s informacemi a jejich interpretace, 

3. používání nových znalostí v praxi, 

4 umění se učit, 

5. schopnost ptát se, objevovat a kriticky posuzovat, 

6. manažerské a komunikační dovednosti, 

7. dovednosti myslet a tvořit, 

8. adaptabilita, flexibilita a všestrannost, 

9. schopnost týmové práce, 

I O.celozivotní učení. 

(Longworth, N. · Lifelong learning 10 action. London, Kogan Page, 2003, 

převzato z Malach 2004: str. 9) 

Je samozřejmé, že rodinné zázemí a vrozené předpoklady mohou hrát 

v osvojování těchto schopností významnou roli, součástí vzdělávací politiky 

pro realizaci myšlenky CU je zavedení mechanismů, které by měly všem 

dětem a mladistvým předat ty znalosti a ve všech rozvinout ty schopnosti, 

které JSOU nejdůležitější pro život v dnešní době a možnost dalšího 

seberozvoje. K tomuto účelu by měl např. sloužit rozvoj využití informačních 

a komunikačních technologií ve vzdělávání a předání základů jejich použití 

již v povinné školní docházce, vývoj nových učebních metod zaměřených na 

rozvoj klíčových kompetencí či rozšíření poradenských služeb pro možnost 

výběru dalšího směrování učební dráhy i nabídnutí druhé šance těm, kteří 

vzdělávání předčasně ukonči I i. 

K aktuálním podnětům v teorii CU pak patří také učící se podnik a učící 

se společnost. V těchto koncepcích jde především o zdůraznění nutnosti 

učení podniku či společnosti jako celku, které má v důsledku synergického 

efektu převýšit sumu učebních výsledků jednotlivců. 

V učící se společnosti se učí každý její člen a společnost jako celek se 

musí neustále přizpůsobovat novým situacím a učit se ze svých chyb. Jedinci 
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v učící se společností by měli být k učení všestranně motivování a pokrok ve 

studiu by měl být certifikován a uznáván jako základní hodnota. Podstatný je 

také rovný přístup ke vzdělávání pro všechny bez jakékoli diskriminace. 

Evropská komise stanovila pro směřování k učící se společností v rámci 

Evropy dva hlavní cíle: 

• jednak posilování konkurenceschopností států na základě využívání 

znalostí a rozvoje lidských zdrojů, 

• jednak umožnění přístupu ke vzdělání všem jedincům. 

Úspěšná totiž může být jen ta společnost, která se učí jako celek. (Whíte 

Paper on Education 1995) 

Učící se podnik je pak založen na průběžném učení se všech pracovníků 

z každodenních zkušeností získaných v rámci participativního řízení 

orgamzace. Možnost podílení se na řízení jedince více angažuje v chodu 

firmy a umožňuje aktivní 

a sebevzdělávání. Učení se 

přístup 

tak stává 

k rozvíjení svých schopností 

kontinuálním procesem všech 

zaměstnanců a schopnost učit se se rozšiřuje na schopnost učení se 

orgamzace. 

4 POSTAVENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Tato kapitola pojednává o úloze dalšího vzdělávání v kontextu teorie CU. 

První podkapitola je věnována významu DV pro společnost i jedince, další 

podkapitoly jsou jíž zacíleny přímo na Českou republiku, vývoj DV u nás, 

jeho současný stav a druhy vzdělávání, prostřednictvím kterých se může 

v naší zemi dospělý jedinec vzdělávat. 

4.1 Význam dalšího vzdělávání 

Rozvoj dalšího vzdělávání (dále jen DV) má dnes v koncepci celoživotního 

učení prioritní po sta ve ní. Velká pozornost věnovaná DV je způsobená 

především tím, že jde z takto systémového hlediska o nově vznikající oblast. 
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Počáteční vzdělávání má již dlouhou tradici a v současnosti prochází 

upravam1 směrovanými převážně ke zvýšení vzdělanostní struktury populace, 

k rozvoji klíčových kompetencí nutných pro možnost pokračování v učení 

v dospělém věku a ke zvýšení prostupnosti systému pro možnost navázání na 

kterýkoli stupeň dosaženého vzdělání při uznání znalostí, dovedností 

a kompetencí získaných 1 Jiným než formálním způsobem vzdělávání. 

Jednotlivé součásti DV rovněž existovaly i v minulosti, avšak odděleně. 

Vlivem rostoucí dynamiky technických vynálezů i celkově množství podnětů, 

které na nás v dnešním světě působí, získaly jako celek novou funkci. Tu 

bychom mohli považovat za jakýsi nový článek socializace. 

Hodnoty, normy a postoje získané v rodině, ani znalosti a dovednosti 

naučené ve školních lavicích dnes nevystačí jedinci pro orientaci ve 

společenském prostředí po celý život. Rychlý postup ve všech oblastech 

vědy, rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a požadavek 

okamžité aplikace všech poznatků do praxe za účelem růstu produktivity, 

kvality, efektivnost i a konkurenceschopnosti vyvolávají potřebu učit se 

i v dospělém věku. K novým skutečnostem nynější doby (možnost klonování, 

rostoucí multikulturalita společnosti, geneticky upravované potraviny) je 

nutné si vytvořit nové postoje. I k tomuto může prostřednictvím většího 

rozhledu a vůbec schopnosti zajistit si a vybrat kvalitní informace přispět 

další vzdělávání. DV napomáhá rovněž k rozvoji schopností potřebných 

k naplňování sociálních rolí definovaných očekáváními současné společnosti. 

Jednotlivci, kteří se v novém dynamickém prostředí neadaptují, 

nedisponují kompetencemi vyžadovanými dnešní dobou (znalost ICT, 

informační gramotnost, snadná orientace v nové problematice, organizační 

schopnosti, flexibilita), rychle ztrácejí svou hodnotu na trhu práce a jako 

dI o u hodobě nezaměstnaní, finančně hůře zajištění, ztrácejí možnost sami si 

zajistit další vzdělávání a jsou postupně vytlačeni na okraj společnosti. 

Pokud chápeme socializaci jako proces zespolečenštění jedince, osvojení 

norem a hodnot společnosti, může v současné době člověk neakceptující 

dynamický vývoj nebo neschopný se mu přizpůsobit postupně schopnost 

rozumět společnosti, v níž žije, a způsobilost zapojit se do ní, ztratit. Jde 

tedy o jakýsi opak socializace, ztrátu socializační schopnosti. 
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Účelem jedné součásti DV - rekvalifikace -je tomuto jevu zabránit a dát 

těmto lidem druhou šanci, možnost získat požadované schopnosti a udržet tak 

sociální soudržnost společnosti. 

Smyslem DV však není pouze rozvoj kompetencí v rovině profesní. Obecně 

cíle dalšího vzdělávání spadají: 

• do oblasti kognitivní - získání znalostí občanských, politických, 

právních, pracovně-právních, ekologických, valeologických 

(o zdravém způsobu života), zdravotních apod., 

• oblasti dovedností a kompetencí - zlepšení komunikačních 

schopností včetně cizojazyčných, způsobilosti jednání s lidmi, 

i jednání interkulturního, využívání informačních a komunikačních 

technologií, umění jednat v nestandardních situacích (krizové 

řízení), získání manažerských dovedností, projektových znalostí 

(schopnost projektovat a uskutečňovat změnu), schopnosti týmové 

spolupráce, 

• oblasti hodnot a postojů - přijetí a zvnitřnění hodnot a postojů, jako 

Jsou: demokracie, svoboda, úcta k menšinám a znevýhodněným, úcta 

mez1 pohlavími, zaměstnanci (jako prevence sexuálního 

harassementu a mobingu nebo bossingu), respektování udržitelnosti 

rozvoje atd. 

(Malach- Zapletal 2005: str. 73, zkráceno, upraveno) 

Konkrétní podoba dalšího vzdělávání v zemi je pak určena vzdělanostní 

a věkovou strukturou populace, potřebami národního hospodářství i mírou, 

v níž jsou tyto potřeby zakotveny v legislativě, veřejné správě, školské 

soustavě a reflektovány zaměstnavateli a občany samými. Podstatnou roli 

hraje také hodnotové zaměření a zájmy obyvatel. 

4.2 Stav dalšího vzdělávání v České republice 

Současný stav DV v naší zemi je výrazně ovlivněn transformací 

ekonomiky v 90. letech. Pokles HDP, změny odvětvové struktury, změny 

vlastníků a reorganizace podniků do malých jednotek způsobily zaměření 

firem na momentální přežití a vzdělávání zaměstnanců nebylo v době 
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finančních nesnází prioritou. To na jistou dobu negativně ovlivnilo neJprve 

podnikové vzděláváne, pak i vzdělávání poskytované školami, protože i ono 

je zprostředkovaně závislé na zájmu podniků (je-li předpokládané zvýšení 

kvalifikace zaměstnance v zájmu zaměstnavatele, zaměstnavatel poskytuje 

zaměstnanci předepsané pracovní úlevy a náhradu mzdy) (Databáze 

EUR YD ICE o vzdělávání (2004) [ online]). Reorganizace v resortech 

ministerstev přinesla změny v normativním vzdělávání (např. Ministerstvo 

školství samo zrušilo rozsáhlý a léta budovaný systém dalšího vzdělávání 

učitelů), změny ve státní správě a rodící se samospráva nebyly příznivou 

půdou pro vzdělávací aktivity organizované místní správou, a tak i v této 

oblasti došlo k jejich redukci. Zanikla i mnohá vzdělávací zařízení v zájmové 

sféře. Společensko-politické klima vyžadovalo co nejvíce zpřetrhat jakoukoli 

provázanost s minulostí, což je pochopitelné, avšak do dalšího vzdělávání se 

promítlo spíše nepříznivě. 8 

Naopak rychlé přeměny struktury zaměstnanosti a změny v kvalifikačních 

požadavcích vyvolaly mimořádný nárůst dalšího vzdělávání v oblasti 

neformálních kurzů poskytovaných komerčními vzdělávacími institucemi. 

Vývoj komerčního DV se vyvíjel zcela na základě nabídky a poptávky, bez 

jakékoli státní koordinace. Právní rámec DV, pedagogické, organizační či 

personální požadavky pro možnost poskytování vzdělávání (mimo nároků na 

instituce poskytující rekvalifikace), systém kontroly kvality vzdělávacích 

institucí ani informační systém o možnostech DV ostatně neexistují dodnes. 

(Určité změny přináší Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání s účinností od 1. 8. 2007, o němž se zmiňuji dále.) Problémem je 

také neschopnost poptávky správě vyhodnotit a odhadnou budoucí potřeby 

trhu práce, což se může projevit nedostatkem nebo naopak přebytkem 

určitých kvalifikací v daném období. 

Ačkoliv mezery v oblasti národního řízení a koordinace dalšího vzdělávání 

byly identifikovány již v polovině 90. let projektem PHARE "Politika 

7 Údaj o rušení podníkových vzdělávacích institucí uvádím s odkazem na literaturu i povědomím o průběhu 
ekonomické transformace u nás. Historická statistická data uvádějící účast na podnikovém vzdělávání za 
socialismu pro možnost srovnání se mi však nalézt nepodařilo. 
8 I když dnes je problematické danou věc posuzovat, možná by zachování původních institucí mělo vliv na 
pomalejší transfonnaci vzdělávacích obsahů i metod. 
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a programy vzdělávání dospělých" (dokumentů pojmenovávajících nedostatky 

v oblasti DV a přinášejících návrhy na zlepšení bylo více, viz kapitola CU ve 

významných dokumentech), doporučení odborníků nebyla nikdy realizována 

a stav DV tak až do dnešního dne zůstává takřka nezměněn. 

"Strategie rozvoje lidských zdrojů" z roku 2003 vystihla situaci RLZ 

a DV následujícími slovy: 

"Zatímco potřeba radikálně zvýšit úroveň a konkurenční schopnost českých 

lidských zdrojů vyžaduje cílevědomé, celistvé a akceschopné řízení, v dnešní 

realitě České republiky se dosud setkáváme s následujícími jevy: 

• V celé oblasti panuJe zakořeněný resortismus podporovaný 

parciálními zájmy ministerstev a různých institucí. Problematika 

vzdělávání je stále silně oddělena od potřeb komerčního i veřejného 

sektoru, od řešení problémů zaměstnanosti a od potřeb 

nejdůležitějších zákazníků vzdělávacího systému- mládeže i aktivní 

generace. Chybí komplexní pohled a koordinace, kterou jen těžko 

může nahradit již značně přetížený současný systém vládního 

rozhodování. 

• Sociální partneři důrazně nehájí perspektivní zájmy svých členů 

a problematice lidských zdrojů nevěnují potřebnou pozornost. Často 

celý problém redukují na sociálně přijatelné řešení aktuálních 

případů propouštění, získávání pracovních sil ze zahraničí, půjčky na 

podnikání, státní "zásobování" zaměstnavatelů vyučenci atp. 

Perspektivní postoj založený na fundovaném strategickém výhledu je 

vytlačován potřebou řešit havarijní stavy v zaměstnanosti 

a dosažitelnosti lidských zdrojů, zatímco právě tyto explozivní 

situace jsou způsobovány chronickým nedostatkem strategického 

myšlení a rozhodování. 

• Jednotlivé sociální a profesní skupiny prosazují především své zájmy 

a často i z lidsky pochopitelných důvodů blokují změny, které se 

staly nevyhnutelnými. K tomu dochází u samotných úředníků státní 

správy, učitelů všech stupňů, pracovníků výzkumných 

a projektových pracovišť, atp. Jde ovšem i o horníky, hutníky a další 

sociálně citlivé a restrukturalizací ohrožené profese. ( ... ) 
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• Chybí spolehlivé a viditelné řízení a záruka kvality; v nabídce 

vzdělávacích příležitostí je proto obtížné se orientovat. Jednotlivci 

i podniky se právem obávají, že za vynaložené peníze nedostanou to, 

co jim bylo slíbeno.( ... ) 

• Veřejnost je málo zainteresována na problematice rozvoJe lidských 

zdrojů a málo se v něm angažuje. Většina lidí ani neví, na koho by 

se svými názory a doporučeními měla obrátit s jistotou, že budou 

brány a posuzovány seriózně. Protože právě řešení problémů 

lidských zdrojů silně závisí na svobodném individuálním 

rozhodování a zdrojích, nedostatečná informovanost a angažovanost 

veřejnosti působí jako velká bariéra." 

(Strategie rozvoJe 1 idských zdrojů pro Českou republiku 2003: 

str. 33, 34) 

Pro zlepšení výše popsané situace zřídila v březnu 2003 vláda jako svůj 

stálý poradní, iniciativní a koordinační orgán Radu vlády pro rozvoj 

lidských zdrojů. Její členové jsou představiteli státní správy, samosprávy 

a sociálních partnerů, v jejím čele je místopředseda vlády pro ekonomiku. 

Rada má zejména za úkol iniciovat, koordinovat a zajišťovat spolupráci mezi 

ústředními orgány státní správy, územními samosprávami působícími 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnavatelskými svazy, odborovými 

svazy a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které působí v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů. Na úrovni krajů postupně vznikly Regionální rady 

pro rozvoj lidských zdrojů. 

Určitý přínos pro DV má zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), který s účinností od 1. 1. 2005: 

• zavedl zkrácené 1 až 2leté denní studium pro získání středního 

vzdělání s výučním listem (pro uchazeče, kteří již získali střední 

vzdělání s maturitní zkouškou) nebo pro získání středního vzdělání 

s maturitou (pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitou 

v jiném oboru vzdělání), 

• umožnil uznávání dříve dosaženého vzdělání (včetně neformálního), 

které uschopňuje jedince nastoupit do vyššího než prvního ročníku 
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střední nebo vyšší odborné školy, 

• zavedl možnost získat stupeň vzdělání bez předchozího vzdělávání 

ve střední nebo vyšší odborné škole (po úspěšném vykonání zkoušek 

ze všech předmětů stanovených rámcovým a školním vzdělávacím 

programem za všechny ročníky vzdělávání a úspěšným složením 

závěrečné zkoušky), 

• upravuje možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím kurzů, které 

neposkytují uznaný stupeň vzdělání (odborné kurzy, kurzy 

jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, 

pomaturitní specializační kurzy). (Zákon č. 561/2004 Sb.) 

V letošním roce (2006) byl schválen poprvé v české historii zákon týkající 

se dalšího vzdělávání, konkrétně zákon č. 179/2006 Sb. ze dne 30. března 

2006 o ověřování výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 

(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tento předpis by měl 

zlepšit situaci v DV zejména tím, že: 

• "umožní zhodnotit dosažené vzdělání mtmo vzdělávací soustavu 

transparentním a objektivním způsobem, 

• vytvoří účastníkům dalšího vzdělávání předpoklady pro lepší 

uplatnitelnost na trhu práce, 

• nabídne zaměstnavatelům lepší přehled o skutečném obsahu 

získaných certifikátů, 

• propojí systém počátečního vzdělávání a dalšího vzdělávání, 

• zahrne do vytvářeného systému dalšího vzdělávání instituce jako 

např. profesní sdružení, komory, resortní ministerstva apod., 

• usnadní orientaci účastníků a poskytovatelů dalšího vzdělávání 

v nabízených kurzech." 

(Vláda schválila Zákon o dalším vzdělávání 2005) 

Zákon zavádí Národní soustavu kvalifikací jako pojítko mezi systémem 

počátečního a dalšího vzdělávání, která obsahuje souptsy odborných 

kvalifikací, a to buď úplných (způsobilost k výkonu povolání) nebo dílčích 

(způsobilost k dílčí činnosti), popisy odborné způsobilosti pro výkon určité 

činnosti v určitém povolání (kvalifikační standardy) a soubory kritérií pro 

ověřování způsobilosti vykonávat určitou pracovní činnost v určitém povolání 
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(hodnotící standardy). Osoba, která si osvojí určitou odbornou způsobilost 

danou kvalifikačním standardem, pak může provést u autorizované instituce 

zkoušku, na základě jejíhož úspěšného složení získá osvědčení jako doklad 

o splnění dílčí kvalifikace. Jedinec, který absolvuje všechny dílčí kvalifikace 

potřebné k uznání úplné kvalifikace, pak může být připuštěn k závěrečné 

zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, aniž by navštěvoval školu 

v rámci tradičního vzdělávacího systému. 

Zákon stanovuje jednotný systém cert i fi ká tů, který umožní 

zaměstnavatelům lepší orientaci v jejich skutečné vypovídací schopnosti 

o znalostech a dovednostech zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. 

Zájemci o kurz by zároveň měl zákon přinést lepší přehled o náplni kurzu DV 

(bude-li zaměřen na získání určité dílčí kvalifikace) i jistou záruku kvality 

vzdělání (autorizace, pro jejíž získání je nutné prokázat odpovídající 

vzdělání, praxi, přehled o aktuálním vývoji v oblasti i materiální a technické 

vybavení pro provádění zkoušky, se sice vztahuje jen na oprávnění ověřovat 

zkouškou odbornou způsobilost uchazeče, ale Je pravděpodobné, že 

organtzace vykonávající zkoušky budou zároveň poskytovat i odpovídající 

kurzy). 

Zákon tak řeší část nedostatků sektoru DV, otázkou je, za jakou dobu a zda 

vůbec se jej podaří uvést v činnost. 9 V následujícím období je pak potřeba 

se zaměřit také na další nedostatky: 

1. Podniky ani jednotlivci nejsou dostatečně motivováni k účasti na 

DV. Je proto nutné vypracovat ucelený návrh finančních pobídek, 

např. v oblasti daňových úlev (snížení daňového základu daně 

z příjmu právnických i fyzických osob z titulu účasti na dalším 

vzdělávání) nebo v oblasti povinných odvodů zaměstnavatelů do 

fondů určených ke vzdělávání zaměstnanců. 

2. Nabídka DV není dostatečná nebo neodpovídá aktuálním a budoucím 

potřebám trhu práce. Z toho důvodu je třeba posílit prognózování 

potřeb trhu práce i bilancování kvalifikačního potenciálu regionů 

9 Značné úsilí přinese sestavit národní soustavu kvalifikací, jejich náplní a hodnotících standardů, vyplnit 
strukturu kvalifikací autorizovanými osobami a obeznámit zaměstnavatele s možností a vypovídací schopností 
takto získaných certifikátů. Pokud zaměstnavatelé nezačnou dané certifikáty uznávat, budou podle mého názoru 
běžní zaměstnanci jen málo motivování k tomu, aby o certifikáty usilovali. 
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a zároveň podpořit motivaci škol k realizaci nabídky dalšího 

vzdělávání v požadovaných oborech. Pozornost musí být věnována 

také menším městům a vesnicím, kde nabídka DV zaostává. 

3. Neexistuje databáze organizací poskytujících DV ani poradenské 

služby pro zájemce o DV. Řešením je podpora rozvoje informačního 

prostředí, podpora budování a vzájemného propojování poradenských 

a informačních středisek, které by usnadňovaly orientaci v nabídce, 

zejména těm, kdo ho nejvíce potřebují, tj. lidem s nízkou kvalifikací. 

4. Lektoři poskytující DV nemusí splňovat žádné požadavky ohledně 

odborné a pedagogické způsobilosti. Je nezbytné vypracovat systém 

nároků na instruktory působící v DV. 

Oblast dalšího vzdělávání je mimo systému poskytování rekvalifikací 

a normativního vzdělávání v určitých rezortech (zdravotnictví, školství, 

technické obory) doposud zcela neregulovanou oblastí. I to je možnou 

příčinou, proč je účast české dospělé populace na DV jednou z nejnižších 

v Evropě. Chceme-li být konkurenceschopnou zemí s vysokým standardem 

kvality života, je nutné systematicky odstraňovat současné nedostatky 

oblasti. 

4.3 Druhy dalšího vzdělávání 

Další vzdělávání je oproti počátečnímu vzdělávání více diferencované. Lze 

je zkoumat podle skupin vzdělávaných, cílů vzdělávání, jeho obsahu, metod, 

poskytovatelů či druhu financování. Vrátíme-li se ke schématu z kapitoly 

č. 1, získáme největší okruhy dalšího vzdělávání. 

Schéma č. 2 - Struktura dalšího vzdělávání 

DALŠÍ VZDĚLÁ V ÁNÍ 

Vzdělávání ve školách Další profesní vzdělávání Zájmové a občanské 
vzdělávání 

/ J -~ 
Kvalifikační vzdělávání Rekvalifikační vzdělávání Normativní vzdělávání 
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Uvedeným pěti skupinám (vzdělávání ve školách, kvalifikačnímu 

(podnikovému) vzdělávání, rekvalifikačnímu vzdělávání, normativnímu 

vzdělávání a zájmovému a občanskému vzdělávání) se nyní budu věnovat 

podrobněji včetně historického vývoje, vymezení v legislativě i institucí, 

prostřednictvím kterých jsou realizovány. Účasti v jednotlivých typech DV je 

pak věnována kapitola č. 5. 1. 

4.3.1 Studium dospělých ve školách 

Studium při zaměstnání 10 má v České republice poměrně dlouhou tradici. 

Rozvíjelo se především od počátku 50. let jednak proto, že poválečná 

rekonstrukce a restrukturalizace hospodářství vyžadovala novou strukturu 

pracovních sil, a také proto, že mnoha lidem bylo z politických důvodů 

znemožněno studovat v řádném studiu. Důvodem se postupně stal i malý 

počet studijních míst nabízených v denním studiu. Toto vzdělávání bylo 

podmíněno souhlasem zaměstnavatele, který tím byl zároveň zavázán 

k poskytování zákonem předepsaného studijního volna. 

Svého vrcholu dosáhlo studium při zaměstnání v 60. letech minulého 

století, kdy podíl vzdělávaných dospělých na středních školách dosáhl téměř 

22 % z celkového počtu takto vzdělávaných (pro srovnání nyní tento podíl 

činí 6,4 %) a na vysokých školách se dospělí na celkovém počtu zde 

studujících podíleli téměř 3 7 %. (V současné době se na vyšších a vysokých 

školách touto formou vzdělává asi 21 % celkového počtu zde vzdělávaných.) 

(Data z 60. let čerpána z: Historická ročenka školství 1998; současná data: 

Vývojová ročenka školství v České republice 1995/96 - 2004/05, 2005.) 

Cílem studia při zaměstnání je získat ucelený stupeň vzdělání, jehož 

jedinec nedosáhl (vůbec JeJ nezapočal nebo nedokončil) v primární 

vzdělávací dráze. Často bývá ten typ DV také nazýván studiem druhé šance. 

Obsah je analogický obsahu studia denního, a proto jeho absolventi získávají 

po složení předepsaných zkoušek certifikát nebo titul stejné platnosti jako 

ve studiu denním. 

10 Pro studium dospělých na základních, středních, vyšších i vysokých školách je zažitý pojem studium při 
zaměstnání. Výkon zaměstnání ale není podmínkou pro možnost jeho absolvování. 
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Výuka probíhá většinou pravidelně v odpoledních a večerních hodinách 

nebo nárazově formou konzultací. Z metodologického hlediska má 

významnou pozici samostudium a jednotlivé formy studia dospělých se liší 

právě mírou, v níž se samostudium uplatňuje. Studium při zaměstnání na 

středních školách se organizuje v těchto formách: 

• večerní (směnné), s pravidelným vyučováním několikrát v týdnu 

večer nebo střídavě dopoledne a odpoledne, 

• dálkové v rozsahu max. 220 konzultačních hodin ve školním roce 

u studijních oborů a 160 hodin u učebních oborů, 

• externí, tj. samostatné podle individuálního studijního plánu; 

konzultace jsou zpravidla čtyřikrát do roka, 

• kombinované se studiem denním, přičemž denní studium má 

v jednom školním roce rozsah minimálně jeden měsíc, maximálně pět 

měsíců. 

(Databáze EURYDICE o vzdělávání (2004) [online]) 

Úroveň vyššího odborného vzdělávání je možné absolvovat formou 

dálkového studia (v analogické podobě jako u studia středoškolského) 

a vysokoškolské vzdělávání formou distančního (forma samostudia, která se 

uskutečňuje převážně prostřednictvím informačních technologií a může být 

spojená i s individuálními konzultacemi) nebo kombinovaného studia (tj. 

kombinací distanční a prezenční formy). 

Legislativně je vzdělávání dospělých na základních, středních a vyšších 

odborných školách upraveno školským zákonem (viz výše) a vzdělávání na 

vysokých školách zákonem vysokoškolským (zákon č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách). Pro účastníky dalšího vzdělávání je studium poskytující 

definovaný stupeň vzdělání na veřejných školách (včetně škol vysokých) 

bezplatné, na soukromých školách se platí školné. 

4.3.2 Vzdělávání zaměstnancfi podnikfi a dalších organizací 

Historie podnikového vzdělávání v České republice sáhá rovněž do druhé 

poloviny 20. století, kdy rozmach výroby v poválečném období přinesl 

technologické i organizační změny, které měly vliv na změny pracovních 

51 



postupů, jež s1 vyžádaly školení a obnovení kvalifikací zaměstnanců. 

O rozšíření tohoto druhu vzdělávání se pak zasloužil komunistický režim, 

jedna z jehož idejí spočívá v péči o duševní rozvoj občanů. Mnoho podniků 

mívalo vlastní útvary pro vzdělávání, kvalita a přínos pořádaných školení 

však záležela na oboru, situaci v podniku a "komunistickém dohledu". Na 

počátku ekonomické transformace došlo k několikaletému útlumu 

podnikových vzdělávacích aktivit v důsledku restrukturalizace a platební 

neschopnosti podniků. Postupná změna byla zaznamenána až po roce 1994 

zej mé na v souvislosti s přílivem zahraničního kapitálu, který přinesl 

progresivní pojetí rozvoje lidských zdrojů (Odborné vzdělávání v České 
republice 2004: str. 25). Nedostatek nabídky vyšších kvalifikací pracovních 

sil a některých profesí na trhu práce přinutil podniky se více angažovat ve 

vzdělávání vlastních pracovníků. V současné době pak podniky často 

nezaměstnávají vlastní lektory a školitele, ale spolupracují s externími 

poskytovateli vzdělání (z českých podniků poskytujících svým zaměstnancům 
kurzy jich v roce 1999 94 % využívalo externí vzdělávací agentury a Jen 

37% školilo zaměstnance ve vlastních vzdělávacích útvarech)
11 

V současnosti představuje vzdělávání pracovníků podniků v souvislosti 

s vykonávanou prací v celém rozvinutém světě nejrozsáhlejší druh 

vzdělávání dospělých, jehož se účastní více než tři čtvrtiny všech dospělých 
lidí, kteří se ve vyspělých zemích vzdělávají, a z hlediska času zahrnuje přes 

80% všech aktivit dalšího vzdělávání (Lidské zdroje v České republice 1999: 

str. 36). 

Účelem podnikového vzdělávání Je nejčastěji zvýšit nebo obnovit 

kvalifikaci, zvýšit produktivitu a flexibilitu zaměstnanců, spadá zde ale 

také např. zaškolení nového pracovníka. Latentním účinkem vzdělávání by 

mělo být i zvýšení loajality zaměstnance. Zájmem fungujícího 

a prosperujícího podniku je mít vlastní lidský kapitál, který se soustavně 

rozvíjí, přizpůsobuje novým podmínkám a funguje jako hlavní zdroj inovací. 

Podnikové vzdělávání je v základních rysech upraveno zákoníkem práce 

11 Pramen: European social statistics. Continual vocational training survey (CVTS2) (2002). referenční období 

1999. 
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(v dubnu 2006 byl schválen nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. 

s účinností od 1. 7. 2007). Ten přikazuje zaměstnavateli péči o odborný 

rozvoj zaměstnanců, která zahrnuje také zaškolení a zaučení a zvyšování 

a prohlubování kvalifikace zaměstnance. Zaškolení a zaučení se týká 

zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace popř. 

zaměstnance, který přechází na nové pracoviště nebo nový druh práce. 

Zákoník práce stanoví zaměstnanci povinnost prohlubovat svoji kvalifikaci 

k výkonu sjednané práce (prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné 

doplňování, které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za 

prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování). 

Zaměstnavatel je tedy oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení 

k prohloubení jeho kvalifikace. Náklady na prohlubování kvalifikace hradí 

zaměstnavatel a zaměstnanci za čas strávený účastí na školení náleží mzda. 

Zvyšováním kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace a může jím být 

formální vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího 

stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Na 

studium a přípravu pak má zaměstnanec nárok na studijní volno s náhradou 

mzdy. 

Bohužel ale stále neexistuje systém, který by zaměstnavatele ke 

vzdělávání zaměstnanců motivoval. Podniky mohou výdaje na školení svých 

zaměstnanců pouze zahrnout do uznatelných nákladů. Motivační politiku mají 

přitom zpracovánu i země jako Maďarsko (systém příspěvků pro podniky 

vzdělávající své zaměstnance) či Rumunsko (stát za určitých podmínek hradí 

až 50% nákladů zaměstnance na vzdělávání z fondu na nezaměstnanost) 

(Tessaring- Wannan 2006: str. 39). 

Jako další nefinanční bariéry, které mohou bránit rozvoji podnikového 

vzdělávání, byly ve studii "Přehled o dalším odborném vzdělávání v České 

republice" identifikovány následující faktory: 

• "postoje a zájmy vlastníka podniku: jsou-li zaměřené na krátkodobou 

maximalizaci zisku bez ohledu na další perspektivu podniku, nemá 

management zájem vynakládat prostředky na DOV (další odborné 

vzdělávání - pozn. autora) zaměstnanců; 

• kvalita managementu: nekvalitní manažeři nedoceňují DOV pro 
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perspektivní rozvoj podniku; 

• tradiční postoje managementu: malá ochota manažerů měnit styl své 

práce a vzdělávat sebe i další zaměstnance vede spíše k ochotě 

investovat do "techniky" než do "lidí"; 

• neujasněná strategie podniku: neexistence propracované nebo jen 

formální strategie rozvoje podniku vede k neujasněnosti role 

jednotlivých útvarů a pracovníků; 

• nedostatečné propojení mezi strategií podniku a DOV: jejich 

nepromyšlené propojení snižuje efektivnost DOV; 

• nedostatek času na DOV u pracovníků malých a středních podniků: 

zhoršuje podmínky pro jejich účast na DOV." 

(Přehled o dalším odborném vzdělávání v České republice 1998: str. 8) 

K dalšímu rozvoji podnikového vzdělání tedy může přispět jak finanční 

pobídka ze strany státu, tak i větší znalosti a zájem managementu. 

4.3.3 Normativní vzdělávání 

Normativní vzdělávání je takové, které je stanoveno zákonem, vyhláškou 

nebo jiným rezortním či oborovým předpisem. Někdy bývá také označováno 

jako povinné profesní vzdělávání. Příkladem mohou být systémy dalšího 

vzdělávání lékařů, učitelů, úředníků, advokátů nebo také vzdělávání 

připravující ke složení zkoušek opravňujících k výkonu povolání soudce, 

patentového zástupce, daňového poradce nebo k výkonu některých 

elektromontážních prací, k práci s tlakovými nádobami nebo k práci 

jeřábníků. 

Účelem tohoto druhu vzdělávání Je získání nebo prohlubování 

kvalifikace potřebné k výkonu povolání. Svou podstatou se toto vzdělávání 

příliš neliší od vzdělávání zaměstnanců v podnicích, proto bývá v některých 

publikacích považováno za jeho součást (např. Lidské zdroje v České 

republice 1999, Malach- Zapletal 2005). 

Právní předpisy této oblasti spadají do působnosti jednotlivých 

ministerstev (zvl. zemědělství, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, vnitra, 

spravedlnosti, obrany, školství). Těchto právních předpisů je velké množství 
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a týkají se např. uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta (zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), způsobilosti 

k výkonu a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (zákon č. 563/2004 

Sb. o pedagogických pracovnících), odborné způsobilosti úředníků (vyhláška 

č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních 

samosprávných celků), uznávání odborné způsobilosti pracovníků 

v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice), odborné způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy (zákon č. 266/1994 Sb. o drahách) apod. Podle konkrétních předpisů 

je podmínkou pro získání osvědčení buď absolvování příslušné přípravy, 

nebo složení zkoušek. Rozhodujícím kritériem je však to, že bez náležitého 

osvědčení není možné v praxi provádět danou kvalifikovanou činnost. 

Za vzdělávání v dané oblasti jsou zodpovědné rezortní nebo oborové 

instituty, které jsou zřizovány a podřízeny přímo jednotlivým ministerstvům, 

v jiných případech mohou tuto funkci převzít poradenská a vzdělávací centra 

poskytující služby na komerční bázi. Hlavními úkoly těchto institutů JSOu 

řízení a provádění školení pracovníků ve specializačních kurzech a na 

výběrových pracovištích, vypracovávání učebních plánů pro odbornou 

výchovu pracovníků, jejich metodické řízení a kontrola. 

4.3.4 Rekvalifikační vzdělávání 

Rekvalifikace se v České republice před vznikem trhu práce 

uskutečňovaly převážně u zaměstnavatelů v nevýznamně malém rozsahu. 

Jejich účelem zpravidla bývalo přizpůsobení pracovníků změnám ve výrobě 

nebo v technologiích nebo umožnění výkonu jiných pracovních činností. 

Po revoluci 1989 se s přechodem na tržní hospodářství objevil nový jev 

- nezaměstnanost. Rekvalifikace se od té doby staly jedním z nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti. Nový impuls pro jejich rozvoj přinesla realizace 

Národního plánu zaměstnanosti, který zpracovalo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí poprvé v roce 1999 a každoročně jej aktualizuje v podobě 
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N árodního akčního plánu zaměstnanosti. V souvislosti se schválením zákona 

o zaměstnanosti v roce 2004 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006. Jeho záměrem je 

usilovat o zvýšení objemu finančních prostředků na aktivní politiku 

zaměstnanosti, na zlepšení přístupu ke školení a na zlepšení poradenství. 

Cílem rekvalifikačního vzdělávání je změnit (případně obnovit, doplnit) 

dosavadní kvalifikaci jeho účastníka a umožnit mu tak uplatnění ve 

vhodném a dostupném zaměstnání. Většinu účastníků tvoří osoby 

registrované na trhu práce jako uchazeči o zaměstnání, menší podíl 

představují jedinci, které hodlá zaměstnavatel přesunout na jinou práci nebo 

propustit, nebo osoby, které se účastní rekvalifikace z vlastní iniciativy. 

Existují dva základní druhy rekvalifikací: 

• specifická (cílená) - změna dosavadní kvalifikace zaměřená na 

získání konkrétních teoretických a praktických poznatků pro nové 

vhodné pracovní uplatnění. Často je podpořena konkrétním příslibem 

zaměstnání, 

• nespecifická - využívá se pro zvýšení zaměstnatelnosti zejména 

absolventů středních škol prostřednictvím osvojování znalostí trvale 

požadovaných a běžných na trhu práce, obecně využitelných v řadě 

povolání. 

Mohou existovat ale např. i kurzy motivační (pro uchazeče bez vyhraněné 

představy o nové profesi) nebo doplňkové (zaměřené na dílčí znalosti 

a schopnosti, např. na získání řidičského průkazu) apod. 

Legislativní úprava rekvalifikace se odvíjí od zákona o zaměstnanosti 

č. 435/2004 Sb. a dále od navazující vyhlášky Ministerstva práce a sociálních 

věcí č. 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání, zájemců 

o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. 

Rekvalifikační vzdělávání zprostředkovávají úřady práce, poskytují je 

pak vzdělávací zařízení nejrůznějšího typu, např. státní a soukromé školy, 

vzdělávací zařízení podniků a organizací, soukromé vzdělávací firmy, jimž 

byla Ministerstvem školství udělena akreditace k provádění rekvalifikace 

uchazečů a zájemců o zaměstnání (vyhláška č. 524/2004 Sb). Akreditace je 
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platná 3 roky. 

Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, kteří jsou evidováni na úřadu 

práce, jsou hrazeny v plné výši ze státního rozpočtu. Individuální zájemci 

si mohou rekvalifikační kurzy zaplatit sami, pokud rekvalifikaci organizuje 

podnik pro vlastní zaměstnance, hradí náklady zaměstnavatel, popř. se úřad 

práce může na jejím financování spolupodílet. Po ukončení kurzu obdrží 

úspěšný absolvent osvědčení o rekvalifikaci. 

4.3.5 Zájmové a občanské vzdělávání 

Oblast zájmového a občanského vzdělávání byla velmi rozvinuta v období 

komunistické vlády. Tento typ vzdělávání poskytovaly vedle školských 

institucí (jazykové a umělecké školy) též knihovny (přednášky z oblasti 

literatury, filosofie, umění apod.), Svazarm (autoškoly, letecký výcvik), 

odborové orgamzace, stranické orgány (politická školení) a vzdělávací 

instituce zřizované orgány místní správy, které organizovaly kurzy jazykové, 

ručních prací, uměleckého vzdělávání apod., a to v rámci komunálních služeb 

za úhradu, která byla díky státním subvencím nízká (Databáze EURYDICE 

o vzdělávání (2004) [online]). Po roce 1989 však byly v rámci 

"odideologizování" společnosti rušeny mnohé vzdělávací instituce a s mmt 

i instituce zájmového vzdělávání. V současnosti je slovy Zdeňka Palána 

zájmové vzdělávání v důsledku odstraňování deformací minulého období 

zanedbáváno (Palán 2002: str. 242). 

Zájmové a občanské vzdělávání bývají často zmiňovány pohromadě. Oba 

druhy vzdělávání se řadí ke vzdělávání, které nemá bezprostřední vazbu na 

výkon povolání, váže se k volnému času. Zatímco zájmové vzdělávání 

uspokojuje vzdělávací potřeby v souladu s osobním zaměřením a umožňuje 

seberealizaci ve volném čase, občanské vzdělávání vytváří širší předpoklady 

pro kultivaci člověka jako občana, pro jeho adaptaci na měnící se 

společenské a politické podmínky. Rozvoj občanského vzdělávání Je 

jednoznačně v zájmu státu. Protože však neexistují cílené kurzy pro dospělé 

orientované na výchovu k občanství (po stránce právní, politické, etické, 

zdravotnické, ekologické atd.), řadí se vlastně vzdělávání i v této oblasti 
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k zájmům jedince. Stát pak příležitostně zprostředkovává občanské 

vzdělávání prostřednictvím kampaní v médiích (např. výchovně vzdělávací 

pořady české televize - Etiketa, šoty informující o třídění odpadu, kampaň 

při vstupu České republiky do EU apod. ). 12 

Zájmové vzdělávání je často realizováno samostudiem, z institucí Je pak 

nejčastěji poskytují: 

• komerční vzdělávací instituce: na komerčním základě mohou 

v oblasti vzdělávání dospělých působit i školy, 

• neziskové organizace: občanská sdružení, spolky, nadace, církve, 

odbory, profesní organizace, politické strany apod. 

Zájmové vzdělávání si hradí většinou sám uchazeč, přechod mez1 

zájmovým a profesním vzděláváním je však někdy velmi nezřetelný - např. 

u jazykového vzdělávání, kurzů komunikace či neverbální komunikace, 

schopnosti relaxace, ale i u užitého umění apod. V těchto případech se na 

financování může podílet i zaměstnavatel, pokud uzná, že je studium v jeho 

zájmu. 

Specifickou formou zájmového vzdělávání Je vzdělávání seniorů. 

Východiskem pro rozvoJ tohoto druhu vzdělávání Je pedagogicko

psychologická teorie aktivního stárnutí. Vzdělávání pro starší populaci slouží 

jako kompenzační mechanizmus v procesu ztráty profesní role a tzv. "funkční 

identity" při ukončení pracovní činnosti a dále jako podpora aktivity, zájmů, 

potřeb a schopností lidí v postproduktivním věku. V České republice působí 

v této oblasti několik institucí. K nejznámějším patří Akademie třetího věku, 

Kluby aktivního stáří a Univerzity třetího věku. 

S ÚČAST NA DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Pátá kapitola je věnována analýze účasti na dalším vzdělávání. Tato 

analýza je rozdělená do dvou částí. Situaci a vývoj v České republice 

v jednotlivých kategoriích DV, tak jak jsou popsány v kapitole č. 4, popisuje 

podkapitola 5. 1. Pro zasazení účasti české populace na DV do širšího 

1
: I ~to pořady však sledují ti jedinci, kteří o danou problematiku mají zájem. 
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kontextu mezinárodního srovnání pak podkapitola 5.2 přináší přehled o účasti 

Čechů ve formálním, neformálním i informálním vzdělávání v porovnání 

s obyvateli Evropské ume. Bližší informace k metodologii použitých 

výzkumů a obecně zdrojům dat přináší podkapitola Zdroje dat v každé ze 

zmíněných částí. 

5.1 Analýza účasti na dalším vzdělávání v České republice 

Jak již bylo řečeno výše, je oblast dalšího vzdělávání oblastí velmi 

diferencovanou. Pro sledování účasti pak není snadné nalézt kritérium, které 

by vystihovalo další vzdělávání v celé jeho šíři. Jednou z možností je 

sledovat účast v hlavních okruzích dalšího vzdělávání, tedy v pěti kategoriích 

vymezených a podrobněji popsaných v kapitole č. 4. Toto kritérium je 

použito v této podkapitole. 

Druhou možností je pak sledovat další vzdělávání z hlediska jednotlivých 

druhů dalšího vzdělávání (formální, neformální, informální vzdělávání). Tuto 

možnost využívá kapitola 5. 2. 

Při podrobnějším zkoumání zjistíme, že se obě hlediska doplňují. 

Zaměříme-li se na největší okruhy dalšího vzdělávání, máme možnost lépe 

zkoumat specifika dané skupiny, jsme schopni konkrétněji dohledat příčiny 

některých jevů či zaměřit se na dopady určitých rozhodnutí legislativní 

oblasti. 

Data setříděná podle druhů vzdělávání jsou obecnější, ale lépe vypovídají 

o celé populaci. Zatímco první třídící kritérium se vždy týká pouze určité 

skupiny vzdělávaných - nezaměstnaných, pracovníků podniků, studentů škol 

atd., druhé kritérium přináší podrobný přehled o veškeré populaci, všech 

věkových i vzdělanostních skupinách. 

Bohužel Je analýza podle největších okruhů omezena dostupnými 

statistickými daty a ne ní možné ji provést u všech pěti výše definovaných 

skupin. Již jsem uvedla, že lze normativní vzdělávání chápat jako součást 

vzdělávání zaměstnanců, podnikového vzdělávání. Osoby, jež vykonávají 

povolání, pro něž jsou zákonem stanovené povinné zkoušky, bývají většinou 

zaměstnanci podniku či organizace. Pro potřeby analýzy je tedy v souladu 
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s dostupnými daty podnikové a normativní vzdělávání spojeno ve vzdělávání 

zaměstnanců podniků a jiných organizací. 

Problematická je pak oblast zájmového a občanského vzdělávání, v níž se 

angažují rozmanitá občanská sdružení i komerční instituce, které nejsou 

nikde registrovány. Zároveň nebylo zájmové a občanské vzdělávání ani 

předmětem žádného reprezentativního výzkumu, proto jsem byla nucena tuto 

oblast z analýzy vypustit. 

5.1.1 Zdroje dat 

Ke zpracování jednotlivých částí kapitoly 5.1 byly použity následující 

zdroje dat: 

• Účast dospělých na studiu ve školách: statistiky vydávané Ustavem 

pro informace ve vzdělávání - Historická ročenka školství. Stručná 

ročenka školství v ČR 1953/54 - 1997/98 (1998), Vývojová ročenka 

školství v České republice 1989/90 - 2002/03 (2003 ), Vývojová 

ročenka školství v České republice 1995/96 - 2004/05 (2005). 

Konkrétně byly použity výkonové ukazatele týkající se počtu škol, 

žáků, nově přijatých, absolventů, přijímacího řízení apod. 

• Vzdělávání zaměstnanců podniků a jiných organizací: výsledky 

Šetření o dalším odborném vzdělávání zaměstnanců (Continuing 

Vocational Training Survey 2 - CVTS 2) - výzkum pořádaný 

Evropskou komisí v roce 2000 ve 25 evropských zemích, a to v 15 

tehdejších členských zemích EU, Norsku a v 9 kandidátských 

zemích. Navazuje na výzkum CVTS 1 uskutečněný ve 12 členských 

zemích EU v roce 1994. 

Šetření proběhlo podle jednotné metodiky vypracované Eurostatem, 

za referenční období byl stanoven rok 1999. V České republice byl za 

realizaci výzkumu zodpovědný ČSÚ. Výběrový soubor byl určen na 

7 000 respondentů - podniků s 1 O a více zaměstnanci, působících ve 

všech odvětvích vyj ma zemědělství, lesnictví, státní správy, školství, 

zdravotnictví a neziskových organizací. Do výzkumu tedy nebyly 

zahrnuty tři profese s povinným dalším vzděláváním zaměstnanců -
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učitelé, lékaři a státní úředníci. Rozsah výběrového souboru byl 

stanoven tak, aby zabezpečil dostatečně reprezentativní a analyticky 

využitelné výsledky pro odvětvovou strukturu českých podniků, 

zastoupení podniků z hlediska velikosti měřené počtem zaměstnanců 

i regionální strukturu podniků. 

Výzkum proběhl ve 2. čtvrtletí roku 2000, výsledky byly po 

verifikačním procesu v Eurostatu zveřejněny v červenci 2001. 

• Učast na rekvalifikacích: čtvrtletní statistiky rekvalifikací 

a nezaměstnanosti zveřejněné na internetových stránkách MPSV 

http: I /portal. mp sv. cz/s z/ stat. 

5.1.2 Účast dospělých na studiu ve školách 

Analýza účasti dospělých na formálním studiu ve školách vychází 

z předpokladu, že dospělé osoby, které si chtějí doplnit vzdělání, k tomu 

využívají jiné než denní formy studia, které nejsou slučitelné s výkonem 

běžného zaměstnání. Tato metoda je jediná možná vzhledem k údajům, které 

jsou v současnosti statisticky zpracovávány, obávám se ale, že vzhledem 

k individualizaci trhu práce a růstu možností zkrácených či klouzavých 

úvazků a zároveň uvolněním studia na vysokých školách snížením míry 

povinných účastí na přednáškách a seminářích (což se však značně liší dle 

oborů i škol), bude obzvláště u analýzy studia na vysokých školách narůstat 

chyba tohoto předpokladu. Do budoucna by proto bylo vhodné rozšířit 

statisticky zpracovávaná data o věk při nástupu do studia či ekonomickou 

aktivitu. 

Jak již bylo uvedeno dříve, má studium při zaměstnání na školách v ČR 
poměrně dlouhou tradici a v nejúspěšnějších ročnících na počátku 60. let se 

studia na středních školách účastnilo až přes 100 000 dospělých ročně, na 

vysokých školách pak účast přesahovala 30 000 studujících při zaměstnání. 

Účast byla poměrně vysoká ještě v 2. polovině 80. let (viz tabulka č. 2), po 

převratu pak došlo k jejímu poměrně razantnímu snížení (z více než 

65 000 studujících na středních školách a necelých 22 000 na vysokých 

školách ve školním roce 1988/1989 na necelých 32 000 studujících dospělých 

61 



na středních školách a přibližně ll 000 na školách vysokých v roce 1992/93, 

tedy až na polovinu počtu studujících) . 

Tabulka č. 2- Účast studujících při zaměstnání a v denním studiu ve vybraných 

letech 

Sti'-ední školv v,·soké škoh· 
Počet Počet Počet Pocet 

sttulujicích studentu Podíl studujících studentů Podíl 
Školní Jlři v denním dospěl~·cb t•ři v denním dOSJlěi$'Cb 

rok zaměstnání studiu z celku v% zaměstnání studiu z celku v% 

1962/63 l 02 939 372 161 2L7 25 904 55 093 32.0 

1964/65 94 465 470 14).{ 16.7 34 239 59 220 36.6 

1987/88 73 574 499 437 ll.l-: 21 253 87 531 19.5 

1988/89 65 392 53() 1118 10.9 21 735 88 113 19.8 

1989/90 56 351 569 655 9.0 20 ){50 89 171 19Jl 

1990/91 51 131 577 9()7 lU IX 693 96 379 16.2 

1991/92 35 064 565 Oll 5.8 14 496 94 723 13,3 

1992/93 31 915 572 407 5~3 ll 167 HlO 513 10.0 
. . Pramen: Htstoncka rocenka skolstn 1998. UIV 

Jak ilustruje následující graf, pokles studentů středních škol v jiných než 

denních formách studia se zastavil ve svém mtntmu ve školním roce 

1993/94 a od té doby má takřka sinusoidní vývoj. Odhadnout příčiny tohoto 

vývoje není snadné. Návrat do škol a vznik rostoucí tendence v roce 1994/95 

by mohl být způsoben růstem hodnoty vzdělání v tržní ekonomice, zvláště co 

se týče trhem práce žádaných nedostatkových oborů. 

Graf č. 1 -Vývoj počtu studujících na středních školách v jiných než denních 

formách studia v letech 1989/90 až 2003/04 
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Tomuto faktoru by odpovídal i vývoj počtu studentů na veřejných 

a soukromých školách, jak ukazuje graf č. 2. Soukromé školy totiž rychleji 

zareagovaly na vývoj trhu a začaly záhy nabízet nově žádané obory. Jak je 

patrné, růst studentů v ostatních formách studia v letech 1996/97 a 1997/98 je 

způsoben pouze nárůstem počtu studentů na soukromých školách. Studentů 

škol veřejných v těchto letech ubývalo. 

Graf č. 2- Účast studujících na středních školách v jiných než denních formách 

studia podle zřizovatele školy 
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Pokles studia dospělých na středních školách od roku 1998/99 by pak mohl 

být způsoben zavedením vyšších odborných škol (VOŠ) jako nové součásti 

školského systému České republiky. Tento druh studia byl zahájen v roce 

1996/97 a jedincům se středním vzděláním umožnil nový přístup 

k terciárnímu vzdělání. Mohl tedy přilákat osoby, které už měly ukončené 

střední vzdělání a měly zájem o získání znalostí z jiného oboru. Růst počtu 

studentů dálkového studia VOŠ však není tak velký jako úbytek studentů 

vzdělávání na středoškolské úrovni, pokles tedy bude způsoben 

pravděpodobně nějakými širšími sociálně-hospodářskými podmínkami. 

Současně se změnami v počtech studujících v jiných než denních formách 

vzdělávání docházelo i ke změnám v jejich struktuře. Z grafu č. 3 je zřejmé, 

že pokles zájmu o dálkové studium na SŠ po roce 1989 byl výraznější na 

středních odborných školách (SOŠ), následný nárůst studia na SŠ v letech 

63 



1994/95 a 1995/96 byl zapříčiněn velkým zájmem studujících o vzdělávání na 

středních odborných učilištích (SOU). V letech 1995 až 1998 se účastnilo 

tohoto studia stabilně přibližně 27 500 dospělých, díky růstu počtu 

vzdělávaných na SOŠ však podíl studujících na SOU ku všem studujícím na 

SŠ klesl v těchto třech letech z 62 na 55 %. V letech 1998/99 a 1999/2000 

došlo k prudkému propadu zájmu o SOU (v obou letech ubylo více jak 6 500 

studentů) a poměr studentů SOŠ a SOU k celkovému počtu studujících na SŠ 

se téměř obrátil. V roce 2000/2001 na SOU studovalo necelých 46 % a na 

SOŠ necelých 52 % všech studentů středních škol ostatních forem studia. 

V posledních letech dochází k nárůstu počtu studentů v obou typech, 

středních odborných školách i učilištích, mírně rychlejší Je růst u 

vzdělávaných na učilištích a tak po střídavém vývoji v uplynulých 15 letech 

skončil vývoj studentů při zaměstnání na SOŠ a SOU stejným poměrem jako 

v roce 1989/90 cca 49 % ku 49 %, i když na nižší úrovni počtu studentů. 

Graf č. 3- Účast studujících na středních školách v jiných než denních formách 

studia podle druhu školy 
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Vývoj studia na gymnáziích rovněž prošel sinusoidním vývojem avšak 

opačným. K nárůstu počtu studujících došlo v letech 1992/93 až 1994/95, 

poté následoval tříletý pokles a od roku 200/2001 opět zájem pomalu narůstá. 

Celkově však v současnosti gymnázia navštěvuje necelých 900 studujících při 

zaměstnání, což je přibližně 2 % všech dospělých vzdělávajících se na 

středoškolském stupni. 
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Formální vzdělávání na terciární úrovni si dospělá populace může 

doplnit studiem na vyšších odborných školách a na školách vysokých. 

VOŠ byly jako samostatný kvalifikační stupeň zavedeny v roce 1996/97 na 

středních odborných školách, které dříve nabízely vzdělávání formou 

pomaturitního studia. To bylo zrušeno ve stejném roce. VOŠ od počátku 

nabízely možnost dálkového studia, nárůst počtu studujících ilustruje 

následující graf. 

Graf č. 4 - Počet studujících na VOŠ v dálkové formě studia 
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Počet studujících v dálkové formě studia na VOŠ se zvýšil od jeho 

zahájení v roce 1996/97 do roku 2003/2004 více než 3krát (z 163 7 na 5131 

studujících), pokles zájmu ve školním roce 2004/2005 (počet podaných 

přihlášek k dálkovému studiu poklesl mezi roky 2003/04 a 2004/05 o 20 %) 

by mohl být způsoben zvyšováním kapacit bakalářského programu studia na 

VŠ v posledních letech (viz graf č. 5). 

Zájem o dálkové studium na VOŠ je však stále vyšší než jeho nabídka. 

Svědčí o tom míra úspěšnosti uchazečů, která je vypočítána jako podíl 

přijatých ku počtu přihlášených 13
. Tato míra se mimo roku 1997/98, kdy 

dosáhla až na 77 %, pohybovala v rozmezí přibližně 66 až 73 %. 

Počet studentů distančního a kombinovaného bakalářského 

a magisterského a externí formy doktorského studia na VŠ vzrostl od roku 

13 Ve výpočtech dle metodiky Ústavu pro informace ve vzdělávání je každý jedinec započten pouze jednou. bez 
ohledu na to, na kolik škol si podal přihlášku i na kolik se jich zapsal. 
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1993/94 z 14 052 téměř 4,4krát na 61 580 studujících v roce 2004/05. 

N ejvětšího rozvoje ve sledovaném období dosáhlo bakalářské studium, jehož 

počet studentů jiných než denních forem studia se zvýšil z necelých 900 

studentů v roce 1993/94 až na rekordních více než 34 000 studentů v roce 

2004/05. V posledních dvou letech počet takto vzdělávaných narostl o 6,4 

a 8 tisíc studentů za rok Podrobnější vývoj dálkově, distančně a externě 

studujících v letech 1999/00 až 2004/05 přináší tabulka č. 3. 

Graf č. 5- Počet studujících na VŠ v distanční a kombinované formě studia podle 

druhu studia 14 
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Vývojová ročenka školství v České republice 1995/96-2004/05. ÚIV 

Tabulka č. 3 - Vývo.i počtu studentů VŠ jiných než prezenčních forem studia v letech 

1999/00 až 2004/05 

Školní rok 
Program studia 99/00 00/01 01102 02/03 03/04 04/05 
bakalářský 8 175 1 () 9!{6 14 161 19 846 26 238 3.:.1- 25.5 
magistet·ský 11 62lJ 13 818 13 941 14 108 14 186 14 902 

doktorský 8 328 9 401 10 3.53 ll 049 ll 825 12 423 

celkem 28 132 34 206 38 455 .:.1-5 003 52 249 61 580 
Pramen: VyvoJova ročenka školstvt v Ceské republice 1995/96-2004/05. UIV 

Jak je z tabulky zřejmé, přibývá v posledních šesti letech studentů ve 

všech programech studia, což je velmi pozitivní, zvláště vzhledem ke stále 

14 Údaje se týkají studentů s českým státním občanstvím. Data jsou zobrazena od roku 1993/94, protože do roku 
1992/93 nebyli evidování zvlášť studenti bakalářských a magisterských programů a do roku 1993/94 nebylo 
statisticky sledováno. zda jde o denní nebo externí formu doktorského studia. Do dat z roku 2001/2002 nejsou 
zahrnuti studenti čtyř soukromých vysokých škol, do roku 2002/2003 studenti 6 soukromých škol. Podrobněji 
Yiz Vývojová ročenka školství v České republice 1995/96-2004/05: str. 143. 
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nízkému počtu obyvatel České republiky s vysokoškolským vzděláním 

(V České republice dosáhlo terciárního vzdělání jen cca 12% populace, 

zatímco průměr EU činí 22 %) 15 

K rozvoj i nabídky vysokoškolského studia přispěly značným dílem 

soukromé vysoké školy, jež vznikaly od roku 1999. Údaje o počtech studentů 

vykazovaly soukromé VŠ poprvé roku 2000/01, jejich vývoj zachycuje 

následující tabulka. Podíl studentů studujících v distančním nebo 

kombinovaném studiu na bakalářském stupni v soukromé vysoké škole se 

vzhledem ke všem takto studujícím od počátku nového desetiletí rapidně 

zvyšoval, od 7 % až k dnešním 23 %. V roce 2004/05 studovalo v jiných než 

denních formách studia dokonce více jedinců než ve formě prezenční. 

Tabulka č. 4 - Vývoj počtu studentů soukromých VŠ v jiných než prezenčních 

formách studia v letech 2000/01 až 2004/05 16 

Školní rok 
Forma studia 00/01 01102 02/03 03/04 

bakalářské ~05 1 27X 3 248 5 357 

mamsterské - - - 126 

celkem ~os 1 278 3 248 5 483 
Pramen: VývOJOVá ročenka školství v Ceské repubhce 1995/96-2004/05, UIV 
Pozn.: - studium v této formě neprobíhalo 

04/05 
7 981 

860 

8 841 

Přestože se kapacity dálkového vysokoškolského studia v posledních letech 

zvyšovaly, stále poptávka po tomto studiu převyšuje nabídku. U distančního 

a kombinovaného studia je míra úspěšnosti uchazečů dokonce ještě nižší než 

u studia denního. V roce 2004/05 bylo přijato pouze 67,3 % přihlášených 

uchazečů o studium denní a Jen 48,6 % uchazečů o studium distanční 

a kombinované. Rozdíl této míry je pak velmi podstatný mezi veřejnými 

a soukromými školami. Zatímco úspěšnost zájemců o jinou než denní formu 

studia veřejné vysoké školy v roce 2004/05 byla 3 5,6 %, na soukromou VŠ se 

ve stejném roce dostalo 97,7 % přihlášených. 

Shrnutí 

Vývoj studia dospělých ve školách jako formy dalšího vzdělávání zahájilo 

15 Zdroj: Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005- Analýza 2006: str. 2: referenční období 2004. 
16 Údaje se týkají studentů s českým státním občanstvím. Do dat z roku 2001/2002 nejsou zahrnuti studenti čtyř 
soukromých vysokých škol, do roku 2002/2003 studenti 6 soukromých škol. Podrobněji viz Vývojová ročenka 
školství v České republice 1995/96-2004/05: str. 162. 
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v posledních 16 letech prudké snížení počtu studujících na sekundární 

i terciární úrovni. Další vývoj středního a vysokého školství v jiných než 

denních formách studia se ale liší. Zatímco počet studujících na středních 

školách se i přes nová růstová období nikdy nevrátil na úroveň roku 1989/90 

(kdy studovalo přes 56 000 dospělých, což bylo 9% všech studujících na SŠ; 

v roce 2004/05 navštěvovalo střední školu necelých 36 000 studujících mimo 

denní formu studia, což je 6,4 % všech žáků středních škol), na terciárním 

stupni dnes studuje více než 3krát více studujících při zaměstnání než před 

revolucí (v roce 1989/90 navštěvovalo vysoké školy 20 850 dospělých 

studujících, což bylo 19% všech vysokoškoláků, v roce 2004/05 to bylo 

67 626 osob, které tvořily 21 % všech vzdělávajících se na vysokoškolském 

stupni). 

Směrem k poklesu počtu studujících na středoškolské úrovni působí 

zejména snižující se počty těch, kteří o toto studium mohou mít zájem, 

způsobené demografickým vývojem a růstem středoškolsky vzdělané 

populace, která tohoto stupně dosáhne už v počátečním vzdělávání. Těm, 

kteří středního vzdělání dosáhli již v prvotním vzdělávání a chtějí si doplnit 

vzdělání v jiném oboru, se zase nabízí možnost využít kratších 

specializovaných kurzů, které jsou často schopny lépe časově i obsahově 

splnit požadavky dospělého člověka. 

K pozitivnímu vývoji na terciárním stupni přispělo zejména zavedení 

kratších bakalářských studijních programů a rozšíření nabídky o možnost 

studia na vyšších odborných a soukromých vysokých školách. 

5.1.3 Vzdělávání zaměstnanca podnika a jiných organizací 

Vzdělávání zaměstnanců v podnicích a jiných organizacích 

nejpodstatnější složkou rozvoje lidských zdrojů. Z analyzovaných skupin 

DV se jedná o kategorii největší (v roce 2003 existovalo v ČR 141 115 

aktivních podniků - právnických osob s více než 3 miliony zaměstnanci) 17, 

zaměření, rozsah i kvalita vzdělávání, které podniky svým zaměstnancům 

nabízejí, tedy mají největší vliv na stav rozvoje lidských zdrojů v zemi. Péče 

P Zdroj: Demografie podniků v ČR- výsledky za roky 2000-2003, ČSÚ, dostupný z: www.czso.cz 
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o lidské zdroje přitom přináší výhody v prvé řadě podnikům samým. 

Umožňuje Jim rozvinout a přizpůsobit kvalifikaci svých zaměstnanců 

potřebám vývoje podniku, technologickým změnám a inovačním záměrům, 

zároveň vyšší firemní kultura přitahuje obecně pracovníky vyšší kvality. 

Ačkoliv se jedná o oblast takového významu, účast zaměstnanců na DV 

ne ní předmětem pravidelného statistického zkoumání. Šetření 

reprezentativního rozsahu proběhlo v České republice pouze jednou, a to 

v rámci Eurostatem organizovaného výzkumu dalšího odborného vzdělávání 

(DOV) zaměstnanců v roce 2000 (podrobněji viz 5 .1. 1 ) 18
. 

Výsledky šetření přinesly poměrně podrobné informace o chování 

podniků ve vztahu ke vzdělávání svých zaměstnanců. Bylo zjištěno, že 

v České republice poskytovalo svým zaměstnancům v roce 1999 další 

odborné vzdělávání 67 % všech podniků, přičemž do DOV spadaly různé 

formy vzdělávání jako vzdělávací kurzy konané v podniku i mimo něj, 

instruktáže na pracovišti, výuka na konferencích, pracovních zasedáních, 

přednáškách a seminářích, sebevzdělávání formou dálkového studia, 

navštěvování studijních kroužků a kroužků kvality apod. 

Nejvyšší podíl podniků, které poskytují DOV svým zaměstnancům, se 

vyskytoval v oboru výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (90,0 %), 

výroby dopravních prostředků (87,9 %), peněžnictví a pojišťovnictví 

(85,6 %), pošt a telekomunikací (81,3 %). Na opačné straně žebříčku se 

nacházely podniky z oboru pohostinství a ubytování (45,8 %), 

dřevozpracujícího, nábytkářského průmyslu a průmyslu druhotných surovin 

(50,9 %), maloobchodu a oprav spotřebního zboží (57,2 %) a textilního, 

oděvního a kožedělného průmyslu (59,4 %). Celkový přehled podniků 

poskytujících DV podle odvětví Je uveden v příloze v tabulce Pl. Rozdíly 

v míře poskytovaného vzdělání však nejsou způsobeny Jen ochotou či 

neochotou podniků poskytovat svým zaměstnancům další vzdělávání, ale 

především mírou inovací produktů a služeb daného odvětví, finanční situací 

18 V současnosti (druhá polovina roku 2006) pak podle tiskové zprávy ČSÚ probíhá pokračování tohoto 
výzkumu- Continuing Vocational Training Survey 3. v jehož rámci budou zjišťovány údaje o podnikovém 
vzdělávání za referenční rok 2005 na výběrovém vzorku 10 000 ekonomických subjektů s 10 a více 
zaměstnanci. V průběhu roku 2007 by pak měly být k dispozici výsledky za ČR i EU. 
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podniků, podstatnou roli hraje i rozsah legislativně stanoveného vzdělávání 

u některých profesí či převládající velikost organizací v určitém odvětví. 

Velikost podniku daná počtem zaměstnanců Je totiž podstatným 

I diferenciačním prvkem poskytovaného vzdělání. Rozdělíme-li podniky do tří 

11 kategorií na malé s 1 O až 49 zaměstnanci, střední s 50 až 249 zaměstnanci 

/1 a velké, ve kterých pracuje více než 250 osob, pak z té nejnižší skupiny 

i' organizuje pro své pracovníky vzdělávací aktivity 61 % firem, ve střední 

skupině 84 % firem a u velkých podniků činí podíl vzdělávajících organizací 

96%. 

Ze sledovaných forem vzdělávání zaměstnanců poskytovaly organizace 

nejčastěji svým pracovníkům kurzy dalšího odborného vzdělání (téměř 88 % 

organizací vzdělávajících své zaměstnance), dále umožňovaly vzdělávání 

prostřednictvím účasti zaměstnanců na konferencích, přednáškách 

a seminářích (71,5 %vzdělávajících organizací) a 41 %firem vzdělávalo své 

zaměstnance přímo při výkonu práce. Modernější formy vzdělávání jako 

rotace pracovních míst či účast v kroužcích kvality v českých společnostech 

ještě příliš zažity nejsou. Organizovalo je pro své pracovníky jen přibližně 7 

(rotace pracovních míst) a 8 % (studijní kroužky/kroužky kvality) firem. 

Tabulka č. 5- Formy dalšího odborného vzdělávání v podnicích poskytujících 

vzdělávání podle velikostních skupin podniků (v o/o podniků poskytující vzdělávání) 

Velikost podniku {počet zaměstnanců) 
Druh vzdělávání 10-49 50-249 250 + Celkem 
kurzyDOV 8·U 94.4 99.4 87.9 

DOV v pracovním procesu 36.7 45.3 68.9 41.0 

rotace pracovních míst 5.5 iUJ 17.0 h.9 

studijní kroužky/kroužky kvality 6.0 11.8 20.9 8.4 

samostatné studium 22.4 28.5 40.3 25.1 
účast na konferencích~ zasedáních, 

1 přednáškách a seminářích 68.6 7().0 85.7 71.5 
"' Pramen: Dals1 odborné vzdělávání zaměstnanců v roce 1999, CSU; vlastní výpočty 

Podrobnější analýza účasti zaměstnanců na DOV se pak týká nejčastější 

formy vzdělávání - kurzů odborného vzdělávání. Kurzy představují základní 

formu vzdělávání zaměstnanců, charakteristický je pro ně systematický 

přístup a delší doba vzdělávání (na rozdíl od jednorázových akcí, jakými jsou 

např. konference). 
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V průměru se v organizacích, které poskytují svým zaměstnancům další 

vzdělání, účastnil kurzu každý druhý zaměstnanec. V malých a středních 

podnicích to bylo shodně 42 % zaměstnanců, ve velkých podnicích nad 250 

zaměstnaných osob pak 53 % pracovníků. 

Zajímavé je zjištění, že se účast na kurzech poměrně významně liší 

podle pohlaví. Vzdělávacích kurzů se v roce 1999 v podnicích poskytujících 

DOV zúčastnilo přibližně 52 % mužů a 41 % žen. Tento rozdíl je patrný 

u všech velikostních skupin podniků, u organizací s 500 až 999 zaměstnanci 

se zvyšuje až na 19 procentních bodů ( 41 % účastnících se žen ku 60 % 

mužů). Vysoký rozdíl by mohl být způsoben vypuštěním oborů školství, 

zdravotnictví a státní správy z šetření, což jsou obory, kde pracuje velké 

množství žen. Ve velkých výrobních odvětvích, která do výzkumu zahrnuta 

jsou, pak ženy většinou pracující v jiné než hlavní - výrobní sféře, které se 

týká největší podíl vzdělávacích aktivit. 

Tabulka č. 6- Účastníci kurzů DOV podniků poskytujících vzdělávání podle pohlaví 

CeJkovj'· Podíl účastníků k11rzů DOV na 
Počet zaměstnancu v tlodnicích počet JlOČtu zaměstnanctl tlodnik'U 

Velikost IU"o'·ádějících kurzy DOV účastníků J)oskytujicích kur.~a~.nov v % 

podniku Celkem Muži žen~· kurzůDOV Celkem Muži Žen,· 

10 až 19 90 666 59 349 31 317 41 680 46.0 50.0 38.3 

20 až 49 194 376 128 355 66 021 76 458 39~3 43J 32.0 

50 až 249 502 464 328 308 174 156 208 271 41A 45A 34.1 

250 až499 276 607 168 496 108 112 125 044 45.2 51.8 35Jl 

500 až999 220 533 133 342 87 191 115 857 52.5 59.9 41.2 

1 000+ 747 373 442 955 304 ..j.18 ..j.05 201 5..j.2 58.0 48.7 

Celkent 2 032 019 1 260 805 771 253 972 511 ..j.7.9 52.2 40.8 
Pramen: Další odborné vzdělávání zaměstnanců v roce 1999, CSU 

Z hlediska délky kurzu však ženy trávily vzděláváním o něco více času. 

Na jednu ženu připadlo průměrně 27 hodin kurzu, na muže pak hodin 24. 

Průměrně se jeden účastník vzdělával 25 hodin, za povšimnutí stojí, že 

nejdelší kurzy (26 hodin na účastníka) pořádaly malé organizace do 50 

zaměstnanců. 

71 



Tabulka č. 7 - Vybrané ukazatele DOV v podnicích podle velikosti podniku 

Učast na kurzech 
Velikostní skupina v podnicích Průměr:ná doba trvání 
podniku podle počtu Podniky poskytující poskytujících DOV kurzůDOV 
zaměstnanců kurzy DOV (v 0/o) (v%) (v hodinách) 

10 až 49 61 42 26 

50 až 249 84 42 24 

250+ 9() 53 "r _) 

Celkem 67 49 ")-
:..) 

Pramen: Další odborné vzdělávání zaměstnanců v roce 1999, CSU; 

Nestler, K. - Kailis, E. (2002): First survey of continuing vocational training in 

enterprises in candidate contries (CVTS2). Statistics in focus, Theme 3-2/2002 

Obsahové zaměření kurzů se nejčastěji týkalo výuky cizích jazyků 

(v průměru 14 % času věnovaného vzdělávání), náročných technických 

činností (13 %) a práce s výpočetní technikou (11 %). Velké firmy se častěji 

zajímaly o výuku technicky náročných činností, práci s výpočetní technikou 

a rozvoj osobních dovedností, méně pozornosti než v menších podnicích pak 

věnovaly kurzům služeb, účetnictví a financí či ochrany životního prostředí 

a bezpečnosti práce. 

Tabulka č. 8 - Zaměření kurzů dalšího odborného vzdělávání v podnicích 

(v % z celkového času všech kurzů) 

Velikost podniku 
Předmět vzdělávání 10-49 50-249 250+ 

Cizí jazyky 12 16 13 
Obchod a marketing 8 6 7 

Účetnictvi, fmance 12 10 6 

Řízení a správa (Í 7 8 

l(ancelářsképráce 1 1 1 
Osobní dovednosti 7 7 9 

Výpočetní technika 9 9 ll 
Technicky vysoce náročné 
činnosti 6 10 15 
Služby ll 6 4 
Ochrana životního prostředí, 
bezpečnost práce ll ll 5 

Ostatní 17 u~ 21 

Celkem i()() 100 100 

Celkem 

14 
7 

7 

8 

1 
8 

ll 

13 

5 

7 

20 

100 
Pramen: Eurostat- Conttnumg vocatwnal trammg; dostupny z: <ec.europa.eu/eurostat>, 

citováno [2006-08-20] 

Na otázku ohledně potřeby vzdělávání zaměstnanců v letech 1997 až 

1999 odpovědělo kladně 67 % podniků, z toho pouze 58 % jich vzdělávání 
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svým zaměstnancům v letech 1997 a 1998 skutečně poskytovalo. Vzdělávací 

potřeby tedy nebyly plně pokryty. Z pohledu velikostních skupin podniků je 

zřejmé, že s růstem podniku se všechny ukazatelé potřeb vzdělávání 

zaměstnanců a jejich uspokojení zvyšují, velké podniky mají pro rozvíjení 

schopností svých zaměstnanců lepší finanční zázemí. Mírně vyšší rozsah 

vzdělávání zaměstnanců než v letech 1997 a 1998 podniky předpokládaly 

1 pro léta 2000 a 2001. Zjištěné ukazatele naznačují mírné snižování rozdílů 

mez1 velikostními skupinami. Tam, kde je podíl vzdělávajících podniků 

vysoký, lze očekávat stagnaci či pokles, u malých podniků lze naopak 

předpokládat jeho zvýšení. 

Tabulka č. 9- Potřeby a skutečnost v DOV v letech 1997-1999, výhled na roky 

2000-2001 

B~·l v roce 19IJ9 Budete v letech 
Potřebovali jste rozsah "-zdělávání 2000-2001 
v letech 1997-1999 Zajišt'ovali jste ~-šší (+) nižší(-) zajišt'ovat další 

Velikostní rOZ\ijet dovedno!l1i další vzdělávání než v Jlředchozích vzdělávaní 
kategorie zaměstnanců v letech 1997-1998 dvon letech ~stnancti 

10-19 61.6 44.9 20.0 49.4 

20-49 64.3 58.7 2Ll 5X.3 

50-249 79.3 76.7 31.3 77.5 

250-499 89.7 92.6 32.6 9L5 

500-999 94.2 ()3_() 32.0 92.2 

1000+ 96.8 Y6.X 34.7 94.1 

Celkem 67.3 58.0 24.5 59.7 
Pramen: DaHa odborne yzdělaYalll zaměstnancn Y roce 1999. CSU 

Shrnutí 

V rámci šetření dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců uskutečněného 

v roce 2000 vyšlo najevo, že v roce 1999 poskytovaly svým zaměstnancům 

odborné vzdělávání přibližně dvě třetiny podniků. Míra vzdělávání 

zaměstnanců se však dále diferencuje v závislosti na velikosti podniku 

i oboru, ve kterém organizace působí. Z nejmenších podniků do 50 

zaměstnanců jich vzdělávání pro své pracovníky organizuje 61 %, mezi 

středně velkými podniky s více než 50 a méně než 250 zaměstnanci se ve 

vzdělávání angažuje 84 % z nich a z největších podniků nad 250 

zaměstnaných osob jich vzdělávání poskytuje již 96 %. Tento vliv je 

zapříčiněn rostoucí kapitálovou a inovační silou velkých podniků i jejich 

propracovanější strategií rozvoje. Ve sledovaných odvětvích vzdělávaly své 
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zaměstnance nejčastěji podniky z oboru výroby a rozvodu elektřiny, vody 

a plynu, výroby dopravních prostředků a peněžnictví a pojišťovnictví, tedy ve 

vysoce technicky a informačně náročných odvětvích. 

Nejrozšířenější formou vzdělávání byly odborné vzdělávací kurzy, jichž se 

v rámci podniků poskytujících další odborné vzdělávání účastnil téměř každý 

druhý zaměstnanec, což Je ast 41 % zaměstnanců všech podniků 

(poskytujících i neposkytujících vzdělávání) zahrnutých do šetření. Celkově 

bylo do vzdělávání zařazeno o ll procentních bodů méně žen než mužů 

(v podnicích vzdělávajících své zaměstnance se účastnilo kurzů průměrně 

52 % mužů a 41 % žen), ženy však trávily vzděláváním mírně delší dobu 

ll (27 hodin kurzu oproti 24 hodinám kurzu u mužů). Nejčastěji se zaměstnanci 

I! vzdělávali v oblasti cizích jazyků, odborných technických činností a využití 
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výpočetní techniky. 

Do budoucna počítaly firmy s mírným navýšením vzdělávání, skutečný 

vývoj pak ukáže pokračující šetření realizované v roce 2006. 

5.1.4 Účast na rekvalifikacích 

Účast na rekvalifikacích je v kontextu dalšího vzdělávání specifickou 

oblastí. Za prvé se týká takřka výhradně osob nezaměstnaných, jimž je 

poskytnuta státem jako sociální pomoc v tíživé životní situaci, za druhé 

možnost zapojit se do účasti nezáleží pouze na vůli jedince, ale na 

možnostech státního rozpočtu v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a dále 

pracovnících úřadu práce, kteří vybírají osoby, které splňují vstupní 

podmínky pro daný kurz (stanovené většinou úrovní vzdělání a dřívější 

kvalifikací), a pro něž může mít absolvování rekvalifikačního kurzu největší 

přínos. 

Jak již bylo řečeno výše, rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání se 

v České republice započaly rozvíjet po r. 1990 s budováním služeb 

zaměstnanosti a s narůstající nezaměstnaností. Počty osob, které prošly 

rekvalifikací, se až do roku 1998 pohybovaly mezi 12 až 18 tisíci, poté 

začaly narůstat až na hodnotu téměř 55 000 v roce 2004. V roce 2005 došlo 

k poměrně výraznému poklesu (oproti roku 2004 poklesl počet 
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rekvalifikovaných o 14 % ). Zda se jednalo o mimořádný rok nebo nepříznivý 

trend ukáží až data za další roky. 

Ačkoli počet účastníků rekvalifikací zaznamenal v průběhu 90. let 

a počátku prvního desetiletí poměrně vysoký nárůst, podíl rekvalifikovaných 

vzhledem k počtu uchazečů o zaměstnání se pohybuje v důsledku 

souběžného růstu míry nezaměstnanosti po celou dobu mezi 5 až ll %. 

Tabulka č. 10- Počet uchazečů zařazených do rekvalifikace v letech 1992 až 2005 

a jejich podíl k průměrnému počtu evidovaných nezaměstnaných 

Průměrný počet Podíl uchazečů zař. do 
Počet uchazečů zařazených evidovaných rekvalifikace na prům. 

Rok do rekvalifikace nezaměstnaných počtu uchazečů (%) 

1992 17 51.)0 163 253 10JW 
1995 l3 454 155 571 8.65 
1998 16 381 316 567 5.17 

2000 33 331 469 967 7.09 

2003 53 lJ53 525 254 10.27 

2004 54 45R 537315 10.14 

2005 46 772 514 310 9.09 
Pramen: Contmutng vocatwnal educatwn and trammg 2006, ReferNet: str. 21 

Integrovaný portál MPSV: dostupný z: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat>; citováno 

[2006-08-23]; vlastní výpočty 

Účast na rekvalifikacích Je poměrně výrazným způsobem diferencována 

podle věku. Z tabulky č. 11 je patrné, že s přibývajícím věkem účast slábne. 

Tabulka č. ll - Účast uchazečů o zaměstnání na rekvalifikacích dle věkových skupin 

Rok 2001 2003 2005 

Věkové Počet Počet Počet 
skupiny uchazečů Podíl v'% uchazečů Podíl v% uchazečů Podíl v% 
15-24 15 602 35.8 ll) 329 35.8 13 157 28.1 

25-34 12 867 29.5 15 360 28.5 13 084 28.0 

35-44 8 613 19.8 10 442 19.4 10 381 22.2 

45-54 6 006 13.8 7 871 14.6 8 465 HU 
55+ 472 Ll 951 1.8 1 685 3.6 

Pramen: Integrovaný portál MPSV; dostupný z: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat>; citováno 

[2006-08-2 3]: vlastní v)·počty 

N ej častěji se účastní rekvalifikací dvě nejmladší věkové skupiny 15-

24letých a 25-34letých (v roce 2005 se podílely na celkovém počtu 

rekvalifikací obě 28 %), což je z hlediska účastníků pochopitelné, protože 
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pro ně bude další vzdělání přínosem po nejdelší dobu, oproti tomu pro starší 

jedince znamená osvojení nových poznatků vyšší úsilí. Přesto i přes celkový 

pokles proběhnuvších kurzů v roce 2005 v posledních letech mírně narůstá 

účast právě u vyšších věkových skupin. Naopak účast nejmladší věkové 

skupiny do 24 let se od roku 2003 pomalu snižuje. 

Rekvalifikačních kurzů se pravidelně účastní více žen než " o muzu. 

V posledních 5 letech činil poměr účasti žen k účasti mužů bez velkých 

výkyvů 60:40. Rozdíl může být způsoben vyšší ochotou žen účastnit se 

vzdělávání pro rychlejší zařazení do pracovní činnosti, případně i nižšími 

platy žen, u nichž pak nižší podpora v nezaměstnanosti působí jako vyšší 

motivace k rychlému nalezení nového zaměstnání. (Tento vliv by mohl být 

účinný pouze v období pobírání dávek v nezaměstnanosti, nikoli sociální 

podpory.) 

Tabulka č. 12 - Účast uchazečů o zaměstnání na rekvalifikacích podle pohlaví 

Rok 2001 2003 2005 

Počet Poěet Počet 
Pohlaví uchazeěů Podíl v% uchazečů Podíl v% uchazečů Podilv% 

ženy 25 000 57,4 32 671 60,6 28 042 60,0 
". 18 560 42,6 21 282 39,4 18 730 40,0 IDU ZI 

Pramen: Integrovaný portál MPSV; dostupný z: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat>; citováno 

[2006-08-23]; vlastní výpočty 

Z hlediska vzdělání se rekvalifikací účastní nejvíce osob středního 

vzdělání, jejich podíl na všech uskutečněných rekvalifikacích se pohybuje 

v celém sledovaném období kolem 80 %. O něco vyšší je pak v této skupině 

ještě podíl středoškoláků s maturitou (44 % k 36 % středoškoláků bez 

maturity). Nižší počet osob se základním vzděláním zařazených do 

rekvalifikace (v roce 2005 tvořil jejich podíl na rekvalifikacích 13 %) může 

být způsoben nižší ochotou a schopností těchto lidí učit se či nižším rozdílem 

mezi platem a sociální podporou, což je příčinou nižší motivace k hledání 

pracovního uplatnění. Rovněž v této skupině mohou zaujímat vyšší podíl 

starší osoby, které vykazují nižší účast na rekvalifikacích obecně. Rozřazení 

v závislosti na věku a vzdělání bohužel není k dispozici. Nízký podíl 

vysokoškoláků (v letech 2001 až 2005 se jejich účast pohybovala po celou 

dobu kolem 6 %) je pravděpodobně způsobena celkovým nízkým počtem 
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vysokoškolsky vzdělaných evidovaných uchazečů o zaměstnání (v roce 2005 

tvořili vysokoškoláci průměrně 4 % evidovaných nezaměstnaných). 

Tabulka č. 13 -Účast uchazečů o zaměstnání na rekvalifikacích podle vzdělání 

Rok 2001 2003 2005 

Dosažené Počet Počet Počet 
vzdělání uchazečů Podíl v 0/o uchazečů Podíl v 0/o uchazečů Podíl v 0/o 
základní 

(včetně bez 
vzdělání) s 928 13.6 7 794 14.4 6 068 13.U 

střední bez 
maturity 14 6~W 33.7 H:939 35.1 16 977 36~3 

střední s 
maturitou 20 354 46.7 23 866 44.2 20 599 44.0 

vysokoškolské 2 594 6.0 3 352 6.2 3 113 6.7 
Pramen: Integrovaný portál MPSV: dostupný z: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat>: citováno 

[2006-08-23]: vlastní výpočty 

Nejčastěji se uchazeči o zaměstnání účastní kurzů delších než 1 týden 

a kratších než 1 měsíc (téměř 38 % všech kurzů v roce 2005), dále kurzů 

v délce 1 až 3 měsíce (30 % kurzů roku 2005) a kurzů trvajících 3 až 6 

měsíců ( 17 % všech kurzů v roce 2005). Od roku 2003 pak poměrně 

významně poklesla účast v nejkratších kurzech do jednoho týdne (z 9,5 na 

5,4 %.) 

Tabulka č. 14 - Účast uchazečů o zaměstnání na rekvalifikacích podle délky kurzu 

Rok 2001 2003 2005 

Počet Počet Počet 
Délka kut-zu uchazečů Podíl v% uchazečů Podíl v% uchazečt\ Podíl v% 

do 1 týdne 2 984 6.9 5 137 9.5 2 526 5.4 

1 týden až 1 měsíc 16 535 38.0 18 736 34.7 17 661 37.X 

1 až 3 měsíce 12 66l) 2Y.l 14 921 27.7 14 201 30.4 

3 až 6 měsíců 66.22 15.2 8 436 15.6 7 922 16.9 

6 až 12 měsíců 4 591 10.5 6 074 11.3 4 325 92 
nad 12 měsíců 159 ()_4 649 1.2 137 0.3 

Pramen: Integrovany portal MPSV: dostupny z: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat>: cttovano 

[2006-08-23]: vlastní výpočty 

Předmětem rekvalifikačních kurzů Jsou nejčastěji základní údaje 

z účetnictví, marketingu, managementu a administrativy pro uplatnění na 

kancelářských pozicích (23 % kurzů), dále informatika a práce s počítačem 

(22 %), služby - nejčastěji kosmetické a kadeřnické (13 %), specifické 
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technické činnosti (7 %), zemědělství, lesnictví a zahradnictví (5 %), péče 

o zdraví- masáže, rehabilitace, terapie (4 %) a sociální vědy (3 %). 

Vliv rekvalifikací na uplatnění osob, jež je úspěšně absolvovaly, není 

možné z dat uveřejněných na stránkách MPSV vypočíst. Literatura ale uvádí 

průměrnou účinnost 40% pro uplatnění absolventů do 12 měsíců po 

rekvalifikaci, vyšší je pak u jedinců do 25 let, kde se pohybuje až kolem 

70 % (Continuing vocational education and training 2006: str. 22). 

Shrnutí 

Statistická data dokumentují rozdíly v účasti na rekvalifikacích podle 

věku, pohlaví i úrovně vzdělání. Nejčastěji se účastní kurzů nejmladší 

skupiny od 15 do 34 let, osoby se středoškolským vzděláním a 60 % všech 

účastníků tvoří ženy. Z hlediska délky kurzů převažují kratší kurzy do 

1 měsíce. K vysvětlení příčin těchto rozdílů je možné formulovat pouze 

hypotézy, protože data evidovaná úřady práce nedostačují k hlubší analýze. 

Celková účast na rekvalifikacích, 9 % všech evidovaných uchazečů 

o zaměstnání, je poměrně nízká, pravděpodobně spojená s nedostatkem 

finančních prostředků směrovaných do této oblasti státem. Přístup 

k rekvalifikacím by se mohl do budoucna zlepšit pomocí podpory Evropského 

sociálního fondu (podpora aktivní politiky zaměstnanosti je jedním z cílů 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů; viz také kap. 3.3 .2). 

5.2 Účast na dalším vzdělávání v mezinárodním srovnání 

Intenzita zapojení obyvatel České republiky do dalšího vzdělávání je 

důležitým ukazatelem vypovídajícím o péči věnované rozvoji lidských zdrojů, 

o postavení vzdělání a vzdělávání v žebříčku hodnot a přeneseně i kvalitě 

života v naší zemi. Tato kapitola přináší srovnání ukazatelů účasti dospělé 

populace ve formálním vzdělávání ve školách, v kurzech neformálního 

vzdělávání i v sebevzdělávání se zeměmi Evropské unie. Charakter dat pak 

umožňuje i podrobnější analýzu rozdílu přístupu mužů a žen, vlivu věku či 

počátečního vzdělání a porovnání těchto údajů s účastí analogických skupin 

v zahraničí. Podstatné rozdíly mezi naší republikou a evropskými zeměmi pak 

mohou pomoci vytipovat skupiny, jimž je třeba věnovat mimořádnou 
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pozornost, či indikovat bariéry v rozvoji dalšího vzdělávání a přispět k jejich 

odstranění. 

5.2.1 Zdroje dat 

Hlavním zdrojem dat tohoto oddílu je "Ad hoc module on lifelong 

learning" (Ad hoc modul o celoživotním učení), výzkum pořádaný ve 25 

členských zemích EU a dále v Islandu, Norsku, Švýcarsku, Bulharsku 

a Rumunsku v roce 2003. 

Šetření proběhlo podle jednotné metodiky Eurostatu a bylo realizováno 

v rámci pravidelného výběrového šetření pracovních sil. Cílem výzkumu bylo 

zjistit účast populace ve věku 25 až 64 let v některé z forem dalšího 

vzdělávání v obdobích posledních čtyř týdnů a jednoho roku před výzkumem. 

Jednotlivé formy DV byly definovány následovně: 

• Formálním vzděláváním se rozumí takový způsob vzdělávání, který 

respondent absolvuje zpravidla ve školských zařízeních a který vždy 

vede k dosažení určitého stupně vzdělání. Typickým příkladem jsou 

žáci, učni a studenti. Do formálního vzdělávání je zahrnuto 

i distanční studium. 

• Neformální vzdělávání je zaměřeno na získání takových znalostí 

a dovedností, které mohou respondentovi zlepšit jeho uplatnění na 

trhu práce a prohloubit a získat nové osobní znalosti či dovednosti. 

Tento druh vzdělávání je poskytován zpravidla ve specializovaných 

zařízeních nebo v zařízeních zaměstnavatele. Jsou zde zahrnuty 

i případy, kdy respondent absolvuje podobné kursy u soukromé 

osoby (např. soukromá výuka cizího jazyka). Patří sem mj. kurzy 

cizích jazyků, počítačové kurzy, řidičské kurzy, rekvalifikační kurzy 

organizované v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale také 

krátkodobá školení, přednášky apod. Nutnou podmínkou pro tento 

typ vzdělávání je účast odborného lektora nebo učitele. 

• Informální vzdělávání zahrnuje sebevzdělávání, tedy vzdělávání, kde 

není přítomen lektor, respondent nemá možnost ověřit si nabyté 

znalosti. Může se jednat o vzdělávání prostřednictvím tištěných 
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materiálů, televize, rozhlasu, internetu nebo návštěvy knihoven 

a vzdělávacích center. Zásadně zde však spadají ty způsoby 

vzdělávání, které nelze zahrnout do formálního či neformálního 

vzdělávání. 

(Výsledky Ad hoc modulu 2003 o celoživotní vzdělávání za rok 2003, 

ČSÚ) 

V České republice bylo do výzkumu zahrnuto 60 973 respondentů. 

Výsledky výzkumu jsou v podobě tabulek přístupné jak na internetových 

stránkách ČSÚ, tak na stránkách Eurostatu. 

Údaje za jiné roky než 2003 pocházejí z pravidelného Výběrového šetření 

pracovních sil (The European Union Labour Force Survey) prováděného 

každoročně Eurostatem. Účast na dalším vzdělávání je v rámci šetření 

pracovních sil sledována pouze za období posledních čtyř týdnů. Data jsou 

rovněž přístupná na internetu. 

5.2.2 Míra účasti na dalším vzdělávání v posledních 4 týdnech 

Jak již bylo naznačeno výše, je účast na dalším vzdělávání sledována za 

dvě různě dlouhá časová období - za poslední čtyři týdny před výzkumem 

a v posledním roce před výzkumem. Sledování vzdělávání v posledních 

čtyřech týdnech již bylo zahrnuto do pravidelných výběrových šetření 

pracovních sil, z údajů lze tedy sestavit časové řady. Ve druhém případě, kdy 

je účast na dalším vzdělávání sledována za uplynulých 12 měsíců, je však 

zachyceno více vzdělávacích aktivit v podrobnější struktuře, takže toto 

šetření podává přesnější pohled na rozsah a formy účasti v dalším vzdělávání. 

Nevýhodou však je, že není uskutečňováno pravidelně, ale pouze v rámci 

periodicky realizovaných ad hoc modulů. Pro zachycení vývoje proto použiji 

data monitorující vzdělávání v posledním měsíci (údaje pro ČR jsou dostupná 

od roku 2002), další podrobnější analýza již bude vycházet z dat týkajících se 

vzdělávání v průběhu celého roku 2003. 

Jeden z cílů Lisabonské strategie vytyčených pro rok 201 O byl stanoven na 

dosažení podílu osob ve věku 25-64 let účastnících se v posledních 

4 týdnech před výzkumem vzdělávání na celkovém počtu osob dané věkové 
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skupiny nejméně 12,5 %. 

V roce 2005 již průměrná účast zemí Evropské ume nebyla od určeného 

cíle daleko, dosahovala rovných ll %, jak je však patrné z následujícího 

grafu, je průměr "navýšen" čtyřmi zeměmi s velmi vysokou účastí na dalším 

vzdělávání (Švédsko 34,7 %, Velká Británie 29,1 %, Dánsko 27,6% a Finsko 

24,8 %), medián všech zemí je na hranici 8,0 %. 

Graf č. 6- Účast na dalším vzdělávání ve věkové skupině 25-64 let v posledních 

4 tj·dnecb v roce 2005 (v %) 
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Pramen: Eurostat- Structural indicators, EU Labour Force Survey; dostupný z: 

<ec.europa.eu/eurostat>; citováno [2006-08-31] 

Česká republika zaujímá v Evropě až 17. pozici s účastí menší než 6 %. 

Bohužel ani dlouhodobý vývoj nevyznívá pro naši zemi příliš příznivě. 

Zatímco průměrná účast všech zemí EU stále roste (viz graf č. 7), vývoj 

v České republice spíše náhodně kolísá kolem 6 %. 

Česká republika tedy v tomto ukazateli zaostává, pro dosažení 

Lisabonského cíle by se účast Čechů na dalším vzdělávání musela více jak 

zdvoj násobit. 
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Graf č. 7- Vývoj účasti na dalším ndělávání v ČR a v EU v letech 2002-2005 (v %) 
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Pramen: Eurostat - Structural indicators. EU Labour Force Survey ; dostupný z: 

<ec.europa.eu/eurostat>; citováno [2006-08-31] 

5.2.3 Míra účasti na dalším vzdělávání v posledních 12 měsících 

Míra účasti populace 25-64letých na vzdělávání v posledním roce před 

výzkumem je násobně vyšší než ukazatel sledující vzdělávání v uplynulých 

4 týdnech. Do mnohem delšího referenčního období spadají i krátkodobé 

nepravidelné vzdělávací aktivity. Výsledek České republiky v rámci Evropské 

unie je však ještě o několik příček horší, než v účasti na dalším vzdělávání 

v posledních 4 týdnech. Z 25 evropských zemí zaujala Česká republika 

21. místo s mírou účasti 28,7 % (viz graf č. 8). Účast na dalším vzdělávání 

v roce 2003 byla v naší zemi o třetinu nižší než celkový průměr EU (42 %) a 

více jak třikrát slabší než v Rakousku, jehož výsledek byl nejlepší (89,2 %). 

Rozdíly v účasti na dalším vzdělávání dosáhly obrovského rozmezí. Mezi 

již zmíněnou 89% účastí v Rakousku a 12% účastí v Maďarsku je propast 

celých 77 %. Roli zde však kromě legislativní podpory vzdělávání, existence 

finančních pobídek státu, zájmu zaměstnavatelů, osobní iniciativy a hodnot 

obyvatel může hrát i rozdílná interpretace pojmu informální vzdělávání. 

Záleží na osobní úvaze respondenta, zda sledování odborného pořadu 

v televizi, čtení knih a časopisů či vyhledávání informací na internetu označí 

za vzdělávání. Právě u informálního vzdělávání je pak rozdíl mezi státy 

nejmarkantnější (86% účastníků v Rakousku a pouhých 6% v Maďarsku). 
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Graf č. 8- Účast na dalším vzdělávání populace 25-64 let v posledních 12 měsících 

(2003, v %) 
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Pramen: Eurostat - Ad hoc module on lifelong learning 2003; dostupný z: 

<ec.curopa.eu/eurostat>: citováno [2006-08-31] 

89,2 

Zaměříme-li se na jednotlivé formy vzdělávání, byla účast našich obyvatel 

podprůměrná ve všech typech vzdělávání. Zatímco v Evropské unii se 4, 5 % 

obyvatel vzdělávalo ve školách, 16,5 % se účastnilo neformálního vzdělávání 

a téměř každý třetí Evropan se vzdělával informálně, v ČR studovalo 

formálním způsobem pouze 1,4 % sledované populace, neformálního 

vzdělávání se zúčastnilo 12,9 % vzdělávaných a in formální studium 

absolvoval přibližně každý pátý respondent. 71 % Čechů starších 25 

a mladších 64 let se pak v roce 2003 nezapojilo do vzdělávání vůbec. 

83 



Schéma č. 3- Účast na dalším vzdělávání populace 25-64 let v jednotlivých formách 

dalšího vzdělávání v ČR a EU (2003, v %) 
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Pramen: Eurostat- Ad hoc module on lifelong learning 2003: dostupný z: 

<cc.curopa.eu/eurostat>: citováno 12006-08-31] 
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Pozn.: Rozdíly v součtech účasti na jednotlivých druzích vzdělávání a souhrnnými údaji 

jsou způsobeny zaokrouhlováním. 

Ve schématu je možné rovněž sledovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

druhy vzdělávání. Nejčastěji se objevuje kombinace neformálního vzdělávání, 

jež je doprovázeno nějakým druhem samostudia (informálního vzdělávání). 

Toto propojení se objevuje téměř u poloviny jedinců, kteří se vzdělávají 

neformálně. Oproti tomu kombinace všech tří druhů vzdělávání nebo 

formálního a neformálního vzdělávání se objevuje jen výjimečně. 

Míra, jakou se jedinec zapojí do dalšího vzdělávání, je značně ovlivněná 

úrovní jeho počátečního vzdělání. Účast osob s nejvyšší kvalifikací je v EU 

zhruba trojnásobně vyšší než u občanů s kvalifikací nízkou, v České 

republice dosahuje tento rozdíl až šestinásobku. Příčina tohoto stavu tkví 

především v nízké míře účasti Čechů se základním a středním vzděláním 

(1 0,3 % oproti 23,1 % účastníků EU se základním vzděláním a 26,2 % oproti 

44,2 % občanů EU se středoškolským vzděláním). Jedinci s terciárním 

vzděláním se do dalšího vzdělávání také zapojují o něco méně než je 

evropský průměr, ale zaostávání není zdaleka tak markantní jako u nižších 

vzdělanostních skupin ( 62,7 % účastníků DV s vysokoškolským vzděláním 

v ČR ku 68,7 % účastníků s vysokoškolským vzděláním v EU). Nejmenší 
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rozdíly v dalším vzdělávání podle dosaženého vzdělání můžeme v rámci 

Evropy sledovat u rakouské populace, největší pak u obyvatel Kypru. 

Tabulka č. 15 - Účast na dalším vzdělávání populace 25-64 let podle úrovně 

počátečního vzdělání (2003, v %) 

Vzdělání 

Základní Středoškolské Vysokoškolské 

EU25 23.1 -1-4.2 68.7 

ČR I 0.3 2(').2 62.7 

Nejmenší rozdíl 86.8 88.6 953 
Rakousko 

Největší rozdíl 
Kypr 8.5 3-1-.2 76.1 

Pramen Eurostat- Ad hoc module on ltfelong leanung 200.": dostupu~· z: 

<ec.europa.cu/curostat>: citováno [2006-08-31] 

Průměr 

-1-2.5 

2fU 

89.2 

37.8 

Účast na vzdělávání populace 25 až 64letých se liší také v závislosti na 

věku. Obecně platí, že se míra účasti s rostoucím věkem snižuje. V České 

republice je rozmezí mezt nejmladší a nejstarší věkovou skupinou o něco 

nižší než činí průměr EU, tato skutečnost je však způsobena významně nižší 

účastí na dalším vzdělávání nejmladší skupiny do 34 let (rozdíl proti účasti 

stejné věkové skupiny v EU činí takřka 17 %). S přibývajícím věkem se 

rozdíl oproti EU mírně snižuje, přesto i u nejstarší věkové skupiny dosahuje 

1 O procentních bodů. 

Tabulka č. 16- Účast na dalším vzdělávání populace 25-64 let podle věku (2003, v %) 

Věk 

25-341et 35-441et 45-54let 55-641et 
EU25 50.2 -1-5.0 -l-0.3 29.5 

ČR 33~5 32A 27.9 19.5 

Nejmenší rozdíl 
Rakousko 89.5 8lU 87.2 LJ2.5 

Největší rozdíl 
Malta X LX 28.5 73.5 17.9 

Pramen: Eurostat- Ad hoc module on hfelong learmng 2003; dostupný z: 

<ec.europa.eu/eurostat>: citováno [2006-08-31] 

Průměr 

42JI 

28.7 

89.2 

-,., J 
)..).~ 

Rozdíly mezi věkovými skupinami v zemích EU JSOU různého rozsahu. 

V Dánsku, Slovinsku a Irsku činí rozdíl mezt vzděláváním nejstarší 

a nejmladší skupiny méně než 10 %, v Rakousku je pak ojediněle nejstarší 

skupina zapojena do vzdělávání nejvíce. Nejneobvyklejší je vývoj na Maltě, 

která zaznamenala největší odstup mezi nejmladšími a nejstaršími občany 

85 



v šetření a zároveň vývoj nejnepravidelnější (viz tabulka č. 16). 

Rozdíl v účasti mužů a žen je v ČR v porovnání s průměrem Evropy 

o něco vyšší, přesto není nijak výrazný. V průměru se v evropských státech 

vzdělává o necelá dvě procenta více mužů, v naší republice činí rozdíl takřka 

tři procenta rovněž s vyšší účasti mužů. Z 25 zemí EU se jich ve 13 účastní 

vzdělávání více žen a ve 12 více mužů. Více jak 5% rozdíl mezi pohlavími 

byl zaznamenán v Litvě (7,6 %), Lotyšsku (8, 1 %) a Irsku (9, 1 %) ve 

prospěch účasti žen a ve Francii se 7,4% náskokem mužů. 

Tabulka č. 17- Účast na dalším vzdělávání populace 25-64 let podle pohlaví 

(2003, v%) 

........ •· 

EU~S ....... . 

NejmenšHozdil · 
Španělsko••·•• 
NejvětlirilzdiL ..... 
(Ve pl'6spěch•fen)· 

•••••••• 

M .. ži ) 

42,8 

30,1 

24,3 

•· ··•···~DY·· ·< 
.......... 

..... .1:1 

41,1 42,0 

27,2 28,7 

24,8 24,5 

Irsko · ·· 44,1 53,2 48,7 

Nejvfťširoz..tit. · 
(ve pros~~~~. ~llžů ) .. 
FranCie .....•. 54,8 47,4 51,0 

Pramen: Eurostat - Ad hoc module on lifelong learning 2003; dostupný z: 

<ec.europa.eu/eurostat>; citováno [2006-08-31] 

···< 

Zajímavé Je porovnat účast na vzdělávání osob zaměstnaných, 

nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních. Zatímco v původních zemích 

"evropské patnáctky" se osoby nezaměstnané účastní vzdělávání jen o něco 

méně než jedinci pracující a větší odstup je pak mezi nezaměstnanými 

a ekonomicky neaktivními, v nově přistoupivších zemích střední Evropy 

(Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a v Pobaltských republikách 

(Litva, Lotyšsko, Estonsko) účast nezaměstnaných zaostává za zaměstnanými 

a blíží se chování osob ekonomicky neaktivních. Tento stav vypovídá 

o úspěšné politice zaměstnanosti původních členských zemí Evropské unie 

a větším úsilí tamějších nezaměstnaných vynaloženém na znovuzískání 

pracovního místa. Ve Španělsku, Nizozemí a na Maltě se dokonce do 

vzdělávání zapojují nezaměstnaní častěji než zaměstnanci, neobvyklý je opět 

vzorec chování v Rakousku, kde nezaměstnání studují častěji než zaměstnaní 

a nejvíce se vzdělávají ekonomicky neaktivní. Podrobný přehled účasti na 
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vzdělávání podle ekonomické aktivity přináší tabulka P2 v příloze. 

Hustota osídlení regionu, ze kterého respondent pochází, hraje také jistou 

roli v účasti na dalším vzdělávání. Obyvatelé měst mají v České republice 

o něco lepší možnosti zapojit se do dalšího vzdělávání (v oblastech s více než 

500 obyvateli na km 2 se vzdělává 32, 3 % sledované populace) než obyvatelé 

venkovských oblastí (25, 9 % vzdělávaných v regionech s hustotou nižší než 

I 00 obyvatel na km 2
). V zemích EU se průměrně vzdělává v kategorii 

s nejnižší hustotou osídlení jen o necelé 3 % méně obyvatel než v kategorii 

oblastí nejvíce osídlených, data v tomto třídění však nejsou pro více zemí 

úplná, údaje pro některé země chybějí úplně. 

Tabulka č. 18- Účast na dalším \'Zdělávání populace 25-64 let podle hustoty osídlení 

regionu (2003," %) 

Hustota osídlení 

Vysoká Střední Nízká 
(více než 500 (100 až 499 (méně než 100 
obvv. na km.:) obyv. na km2

) obyv. naknó 
EU25 43.X -.J.l. 3 4LO 

ČR 32~3 2lL'i 25.9 

Nejmenší rozdíl 
Itálie ...J.XA ...J.9.0 47.9 

Největší rozdíl 
Kypr ...J....J..l 3~L3 27.9 

Pramen: Eurostat - Ad hoc module on hfclong learmng 2003: dostupny z: 

<ec.europa.eu/curostat>: citováno [2006-08-31 J 

Účast dospělých na formálním vzdělávání 

Průměr 

...J.2.6 

2l(7 

...J.8.6 

37.8 

~ Formálního vzdělávání ve školách se dospělí účastní jen velmi málo. 

,/ V zemích EU se v roce 2003 vzdělávalo touto formou průměrně jen 4, 5 % 

občanů. N ej vyšší účast (od 8 do 13 %) zaznamenaly Švédsko, Finsko a Velká 

Británie. 

Nejčastěji tento způsob vzdělávání oslovuje nejmladší věkovou skupinu do 

34 let, což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že je v této kategorii nejméně 

jedinců zatížených rodinnými povinnostmi a mají proto možnost věnovat 

studiu nejvíce času. Tito jedinci jsou také schopni se lépe přizpůsobit režimu 

školní docházky i z výsledků v podobě získaného kvalifikačního stupně 

budou těžit nejdelší dobu. Průměrně se formálního studia zúčastnilo 1 O, 7 % 
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25 až 34letých, ve Švédsku, Finsku, Dánsku a Slovinsku ale účast této 

skupiny překročila 20 % (ve Švédsku účast činila dokonce 27,2 %). Účast na 

formálním vzdělávání podle věkových skupin přináší graf P 1 v příloze. 

Česká republika se zařadila až do poslední skupiny zemí, účast na této 

formě vzdělávání zde dosáhla pouze 1,4 %. Zapojení osob nad 35 let je menší 

než 1 % dané populace a i osoby skupiny od 25 do 34 let studují ve školách 

zanedbatelně (4 %). 

Podprůměrný je podíl zejména respondentů se základním a středoškolským 

vzděláním (0, 1 a 1,1 % ), ale i vysokoškoláci si doplňují ve školách vzdělání 

zhruba poloviční měrou než jejich protějšky v EU (4,3 % terciárně 

vzdělaných Čechů ku 8, 5 % vysokoškoláků v zemích Evropské unie; viz graf 

P2 v příloze). Vzhledem k růstu obliby bakalářských programů a navyšování 

jejich kapacit v posledních letech (viz. kapitola 5.2.1) i úpravám ve školském 

zákoně umožňujícím zkrácené studium na středních školách (podrobněji 

kapitola 4.2) snad brzy zaznamenáme v tomto ukazateli zlepšení. 

Účast dospělých na neformálním vzdělávání 

Neformální vzdělávání představuje oblast z hlediska českého dalšího 

vzdělávání nejúspěšnější. Účast dospělých v naší zemi se pohybuje 3,6 % za 

evropským průměrem (EU 16,5 %; ČR 12,9 %), od nejlepších výsledků 

Švédska ( 48 % zúčastněných), Dánska ( 4 7,1 %) a Finska ( 41,3 %) nás přesto 

dělí přibližně 30 procentních bodů. 

Největší rezervy oproti EU zaznamenala nejmladší věková skupina do 34 

let, ta zaostává oproti stejně starým jedincům členských zemí o 5 % 

vzdělávaných. Osoby do 44 let se v ČR vzdělávají v neformálních kurzech 

dokonce mírně více než jejich mladší kolegové (14,9 % vzdělávaných ku 

12,9 % u nejmladší skupiny). Tato situace však není v Evropě až tak 

ojedinělá, lze ji vysledovat také např. v severských státech, Velké Británii či 

Litvě a Estonsku (viz graf P3 v příloze). Znalosti nejmladších jedinců by 

měly být vzhledem k nedávnému opuštění školy nejaktuálnější, u starších 

skupin je pak reálná větší potřeba obnovování kvalifikace. 

Z hlediska vzdělání je možné pozorovat "skokové rozdíly" mezi jedinci 

s vysokoškolským, středoškolským a základním vzděláním. Tento fenomén 

88 



platí, s výjimkou Malty a Nizozemí, kde se vzdělávají středoškoláci přibližně 

stejně jako vysokoškoláci, pro celou Evropu (viz graf P4 v příloze). V České 

republice je do neformálního vzdělávání zapojeno 3,9 % osob se základním, 

12,1 % osob se středoškolským a 2 7, 2 % jedinců s vysokoškolským 

vzděláním. 

63 % českých respondentů účastnících se neformálního vzdělávání uvedlo, 

že vzdělá vání probíhá v pracovní době. Tato hodnota Je mediánem 

evropských zemí. Např. na Slovensku se ale během pracovní doby vzdělává 

86% zúčastněných, což je za Francií (87 %) druhý nejlepší výsledek a svědčí 

o velkém zájmu slovenských zaměstnavatelů o rozvoj lidských zdrojů 

v organizacích. 

Nepříznivě pro naši zemi vyznívá ukazatel průměrné délky vzdělávání, 

která je podstatně nižší (50 hodin ročně) než v zemích EU (84 hodin ročně). 

Zajímavý je přitom fakt, že nejvíce času ( 156 hodin Maďarsko, 130 hodin 

Španělsko, 126 hodin Portugalsko) strávili vzděláváním obyvatelé zemí, 

jejichž účast na vzdělávání Je poměrně nízká (Maďarsko 4,8 %, Španělsko 

10,3 %, Portugalsko 9,3 % dospělých v neformálním vzdělávání). Při 

sledování délky vzdělávání v České republice v jednotlivých profesních 

skupinách zjistíme, že velmi podprůměrná je doba vzdělávání především 

u dělnických profesí (přibližně 20 hodin oproti 60 hodinám v EU). Tato 

hodnota je společně se Slovenskou republikou nejhorší v Evropě. Osoby 

vysoce kvalifikované se vzdělávají přitom takřka stejně jako jejich evropské 

protějšky (63 hodin v ČR ku 65 hodinám v EU). 

Účast dospělých na informálním vzdělávání 

Účast dospělé populace na informálním vzdělávání se v Evropě pohybuje 

v extrémně širokém intervalu mezi 85,6 % v Rakousku a 6 % v Maďarsku. 

Otázkou je, zda se opravdu tak liší individuální vzdělávání v jednotlivých 

zemích, nebo zda je tolik rozdílné jen chápání pojmu informální vzdělávání. 

Česká republika obsadila mezi sledovanými zeměmi až 21. pozici 

s průměrnou účastí 21,4 %. Z hlediska věku je mezi prvními třemi skupinami 

do 54 let sledován jen velmi nízký pokles a větší odstup pak má nejstarší 

kohorta od 55 do 64 let. Tento trend je shodný prakticky ve všech zemích EU 
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(viz graf PS v příloze). 

Velké rozpětí u nás existuje mez1 jednotlivými vzdělanostními 

kategoriemi. Zatímco vysokoškolsky vzdělaní jedinci se vzdělávají 

informálními metodami takřka shodně jako vysokoškoláci v Evropě (53,2 % 

zúčastněných v ČR a 55,2 % v EU), osoby s maximálně základním 

ukončeným vzděláním projevují o samostudium zájem oproti evropskému 

průměru 2,6krát menší (7, 1 %individuálně studujících v ČR ku 18,4% v EU; 

více viz graf P6 v příloze). 

Nejoblíbenější metodou informálního učení je v Čechách studium z knih 

a tištěných materiálů ( 19,6 %), dále práce s počítačem připojeným na internet 

( 12,4 %), sledování televize, poslouchání rozhlasu či učení z audiovizuálních 

nosičů ( 12 %) a 8,1 % dospělých Čechů se vzdělává pomocí návštěv 

knihoven, vzdělávacích center apod. Ženy přitom méně často studují 

prostřednictvím počítače (10,7% žen oproti 14,2% mužů) a častěji 

navštěvují knihovny a vzdělávací centra (9,2 % žen ku 7,1 % mužů). Pořadí 

aktivit je shodné ve většině zemí EU, vzdělávání prostřednictvím počítače 

a internetu však zaujímá v evropských zemích větší procentuální zastoupení. 

6 ZÁVĚR 

Význam celoživotního učení roste s dynamikou rozvoje poznání a rychlostí 

jeho aplikace v každodenním životě. Další vzdělávání je vodítkem jednotlivce 

pro orientaci v nových poznatcích, základní příčkou pro hospodářský rozvoj 

zemí i pojistkou sociální soudržnosti. Adaptací na průvodní jevy informační 

společnosti v současnosti prochází i Česká republika. 

Ačkoli byly smysl celoživotního učení, jeho přínosy i nutnost, odhaleny 

a veřejně diskutovány již v 60. letech, první systematické kroky k jeho 

realizaci spadají až do let 90. a rozšíření a skutečná legislativní opatření 

k jeho podpoře jsou spíše až věcí nového století. 

V České republice byly určité kroky k rozvoji dalšího vzdělávání 

podniknuty už v období komunismu, problematické je však oddělit nános 

politické propagandy i školení konaná jen z příkazu a odhadnout tak skutečný 
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přínos tohoto vzdělávání. Velmi rozvinuté dálkové a externí studium 

dospělých na středních i vysokých školách je také možné chápat jako vedlejší 

efekt nedostatku míst na školách ve studiu denním i politického dohledu 

neumožňujícího studovat politicky nevhodným osobám. Nešlo by pak tedy 

o další vzdělávání v pravém slova smyslu, ale spíše o doplňování vzdělání 

počátečního. 

Velký rozvoj poptávky po dalším vzdělávání nastal v devadesátých letech, 

kdy vzrostla potřeba doplnit znalosti obyvatelstva o fungování tržního 

hospodářství či posílit vybavenost znalostmi západních jazyků. Trh práce 

začal více než dříve oceňovat dosažené vzdělání a kvalifikaci, na druhé 

straně se jako nový úkaz objevila nezaměstnanost. Ve stejném období přišlo 

i první rozšiřování informačních a komunikačních technologií. 

Na novou poptávku po znalostech rychle zareagovaly soukromé vzdělávací 

instituce, což na jedné straně umožnilo pružnost nabídky a svobodné 

rozhodování aktérů na straně poptávky, na druhé straně se nečinnost státu 

projevila v neprůhlednosti tohoto trhu z hlediska jeho kvality, nesystémovosti 

v certifikaci neformálního vzdělávání, neexistenci informační struktury či 

nižší motivaci v důsledku chybějící politiky podpory účasti na dalším 

vzdělávání. 

Na nedostatky v systému českého vzdělávání poukazovaly studie českých 

i zahraničních odborníků již od poloviny 90. let (např. Kvalita 

a odpovědnost: program rozvoJe vzdělávacího systému v České republice, 

1994, MŠMT; Zprávy o národní politice ve vzdělávání. Česká republika, 

1996, OECD}, avšak v transformujícím se hospodářství tvorba systémového 

rámce celoživotního učení ani finanční podpora dalšího vzdělávání nebyly 

prioritou. Realizace doporučení byla odkládána až do několika posledních let, 

některá na svůj čas stále čekají. 

Zajisté i zmíněná nečinnost státu se projevila v poměrně nízkém zájmu 

české populace o další vzdělávání. V rámci mezinárodního srovnávacího 

výzkumu dalšího vzdělávání v Evropské unii "Ad hoc module on lifelong 

learning" obsadila Česká republika v účasti na dalším vzdělávání 21. místo 

z 25 zemí EU. Výsledek ČR zaostává nejen za rozvinutými západoevropskými 
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státy, ale i za většinou nových členských zemí, jejichž ekonomické a sociální 

podmínky jsou na přibližně stejné úrovni jako v naší zemi. 

Ze sledovaných oblastí byla nejlépe hodnocena účast české dospělé 

populace na neformálním vzdělávání, ve které jsme zaujali 15. příčku 

v procentuálním vyjádření počtu zúčastněných (míra účasti 12,9 %), avšak 

průměrný počet hodin strávených v této formě vzdělávání byl podstatně nižší 

než průměr EU (50 hodin ročně oproti 84 hodinám v EU). Z šetření 

vzdělávání zaměstnanců podniků vyšlo najevo, že nejvíce se rozvoji svých 

pracovníků věnují největší podniky s více jak 250 zaměstnanci, ze kterých 

jich další vzdělávání svým zaměstnancům poskytuje plných 96 %. Pozornost 

by proto do budoucna měla být soustředěna především na podporu vzdělávání 

v malých a středních podnicích a na zvýšení délky vzdělávacích aktivit. 

Metody snížení daňového základu o část nákladů za další vzdělávání, 

případně povinné odvody zaměstnavatelů do fondů určených ke vzdělávání 

zaměstnanců se již dostatečně ověřily v jiných evropských zemích. Subvence 

je vhodné směřovat také do finančně slabších odvětví, jako je např. textilní 

průmysl, dřevozpracující průmysl, oblast pohostinství, maloobchodu apod., 

které vykázaly podprůměrnou míru vzdělávání zaměstnanců. 

Účast na formálním vzdělávání v ČR činí 1,4 % a stačila pouze na 20. 

umístění v Evropě. Osoby nad 35 let se tohoto vzdělávání v roce 2003 

prakticky neúčastnily (míra účasti je nižší než 1 %). Bariérami pro studium 

dospělých na školách je vysoká časová náročnost a s tím spojený problém 

skloubit studium se zaměstnáním. Výuka ve školách je také méně flexibilní 

z hlediska přizpůsobení obsahu i metod potřebám dospělých, překážkou pro 

osoby s delším odstupem od počátečního vzdělávání může být i přijímací 

řízení. V posledních letech lze pozitivně hodnotit narůst kapacit bakalářských 

oborů vysokých škol, příznivě se odrážejí i kroky zavedení vyšších 

odborných a soukromých vysokých škol. Učast dospělých v jiných než 

denních formách studia se na terciárním stupni od roku 2000 takřka 

zdvojnásobila. Další kroky k podpoře účasti na formálním vzdělávání by 

mohly mířit k vytvoření příznivějších podmínek pro jedince starší 35 let, 

jednak přizpůsobením školních programů, jednak vylepšením podmínek pro 

studující v rámci jejich zaměstnání. 
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V žebříčku informálně vzdělávaných naše republika skončila opět mezi 

posledními pěti zeměmi (míra účasti 21 %), na čemž se podepsala hlavně 

nízká účast osob s nejnižším vzděláním. Osoby s nejvyšší kvalifikací se 

sebevzdělávaly přibližně stejně často jako jejich protějšky v Evropské unii. 

lnformální vzdělávání je závislé spíše na iniciativě a osobním přístupu 

jedince, změnu postojů je proto nutné orientovat už do počátečního 

vzdělávání zvyšováním klíčových kompetencí a motivace k učení. 

Alarmující je odstup mladší části české dospělé populace ve věku 25 až 34 

let ve všech formách vzdělávání, který je oproti evropským vrstevníkům 

výraznější, než je tomu u ostatních věkových skupin. Tato generace by měla 

být nositelem nového vzorce chování společnosti, ve které se celoživotní 

učení stalo každodenní realitou. Místo toho tato kohorta pravděpodobně těží 

z vyšší aktuálnosti svých znalostí získaných v počátečním vzdělávání a do 

informálního vzdělávání se zapojuje stejně, do neformálního dokonce méně, 

než starší věková skupina do 44 let. Osobně se domnívám, že mladá generace 

zná hodnotu vzdělání i vzdělávání, jen hřeší na to, že starší populace je na 

tom v důsledku let komunistické izolace a rychlému rozvoji informačních 

technologií, který tuto starší generaci zasáhl v pozdějších letech života, ve 

flexibilitě i žádaných gramotnostech hůře. Zvyšování konkurence lidských 

zdrojů v rámci Evropské unie však pravděpodobně povede v blízké době 

k tlaku i na tuto mladou generaci. 

Rovněž nízké zapojení osob se základním vzděláním může způsobit do 

budoucna problémy se sociální exkluzí této skupiny a Jen těžkým 

zapojováním těchto jedinců na trhu práce. Nižší informační i ekonomická 

gramotnost, vybavenost jazyky i flexibilita těchto osob jsou překážkou pro 

jejich zaměstnatelnost, ale i možnosti dalšího rozvoje. U současných školáků 

by se o osvojení všech základních gramotností měla postarat škola, starším 

generacím je nutno věnovat soustředěnou pozornost a nabídnout jim možnost 

druhé šance ovládnutí dnes potřebných schopností i znalostí. 

Zvýšenou péči je potřeba věnovat také osobám nezaměstnaným. Zatímco 

v původních zemích EU 15 se účast nezaměstnaných na dalším vzdělávání 

blíží účasti zaměstnanců, v ČR se nezaměstnaní věnují vzdělávání jen mírně 

více než jedinci ekonomicky neaktivní. Rekvalifikací, prostřednictvím 
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kterých může neformální vzdělávání těchto jedinců ovlivnit stát, se přitom 

účastní jen 9 % registrovaných uchazečů o práci. 

Ze současných národních dokumentů z oblasti vzdělávání a rozvoJe 

lidských zdrojů (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

České Republiky 2005, Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů 

2005) vyplývá, že je tato oblast již poměrně dobře zmapována, opatření jsou 

dovedena až k plánům realizace včetně vytčených finančních zdrojů. 

V březnu 2006 byl schválen poprvé v české historii zákon týkající se 

dalšího vzdělávání, zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ačkoli 

tento předpis stále nestanovuje rámec celého dalšího vzdělávání, měl by 

vyřešit základní nedostatky zvláště v uznávání výsledků neformálního 

vzdělávání, zajištění návaznosti počátečního a dalšího vzdělávání či 

zpřehlednění certifikace dalšího vzdělávání. 

Vstup do Evropské unie umožnil naší republice přístup ke strukturálním 

fondům. Projekt "Operační program Rozvoj lidských zdrojů" v současnosti 

probíhá, jeho hlavní cíle i přehled grantových schémat pro cíl "Rozvoj 

celoživotního učení" přináší příloha. V letech 2007 až 2013 by na něj měl 

navázat další program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost". 

Zdá se, že se oblast dalšího vzdělávání odrazila ode dna státní nečinnosti. 

Zda opatření navržená v dokumentech z roku 2005 dojdou realizace i při 

změně vlády, zda nový zákon skutečně povede k cílům, jež se od něj slibují, 

zda a nakolik účelně využijeme prostředky, které jsou nám skrze Evropský 

sociální fond k dispozici a zda všechna opatření skutečně povedou k rozvoji 

a zvýšení účasti na celoživotním učení v České republice, ukáže až blízká 

budoucnost. 
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8 PŘÍLOHY 
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VB Velká Británie 

vos vyšší odborná škola 

ZŠ základní škola 

8.2 Textová a obrazová příloha 

Příloha č. 1 - Strategické směry Dlouhodobého záměru ČR 2002 

Dlouhodob~· záměr je postaven na těchto osmi základních strategických směrech: 

1. Reforma a modernizace cílů a obsahu vzdělávání 
2. Reforma ukončování středoškolského studia 
3. Péče o kvalitu, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání 
-t. Rozvoj integrovaného diagnostického, informačního a poradenského 

systému v oblasti vzdělávání 
S. Optimalizace udělhací nabídky a institucionální struktury regionálního 

školství 
6. Zkvalitnění podmínek práce pedagogických a řídících pracovníků škol 
7. Vznik veře.iných vysokj·ch škol neuniverzitního typu a rozvoj dalších forem 

terciárního udělá,·ání 
8. Rozvoj dalšího udělá\'ání jako součásti celoživotního učení. 

Připravovaná reforma cílů a obsahu vzdělávání (kurikulární reforma) je založena 
zejména na přechod od osvojování si velkého objemu faktů k rozvoji klíčových životních 
dovedností. zesílení důrazu na v~·uku cizích jazyků. informační a občanské gramotnosti. 
V oblasti odborného vzdčláYání přesouvá jeho těžiště od úzce specializovaných k 
širokoprofilovým oborům. Zvyšuje duraz na vnitřní diferenciaci a individualizaci 
vzdělávání s ohledem na specifické potřeby dětí. Významným cílem je rovněž zvýšení 
prestiže a kvality v)·uky na 2. stupni základní školy a podpora začleňování zdravotně 

a sociálně znevýhodněn~·ch žáku do v)·uky na běžných školách. 

Zároveň bude pokračovat reforma ukončování středoškolského studia. Již delší dobu 
připravovaná reforma maturitní zkoušky bude postupně realizována. Zkvalitní se rovněž 
zá,·ěrečné zkoušky na učňovských oborech zavedením objektivizované praktické části. 
při níž se v)·znamnč uplatní spolupráce se sociálními partnery. 

Ke zv)'šení efektivity ndělávání musí ,·ýznamnou měrou přispět nové pojetí péče 
o jeho kvalitu. postavené na kombinaci externích monitorovacích nástrojů 
a fungujících systémů vlastní evaluace jednotlivých škol. Tyto dva prvky doplní 
hodnocení škol prostřednictvím České školní inspekce. tradičně sledující především oblast 
ndělávacího procesu. a oblast personálních, materiálních a administrativních podmínek 
vzdělávání. 

Pro realizaci cíl u kurikulární reformy a pro zajištění rozvoje každého jedince a jeho 
uplatnění je dále zapotřebí dobudovat vzájemně provázaný systém poradenských, 
diagnostických a informačních služeb. který bude integrovat systémy pedagogicko
psychologického poradenství i volby povolání a rozšíří je o podporu školních psychologů. 
Bude pomáhat učitel lim při individualizaci a diferenciaci výuky, žákům či jejich rodičům 
při volbě školy i povolání a usnadní přechod ze školy do zaměstnání. 

V)znamné rezervy ve využívání vzdělávací infrastruktury, související zejména 
s demografickým poklesem. a nesoulad struktury vzdělávací nabídky škol a poptávky po 
vzdělávání se musí stát podnětem k opětovnému nastartování procesů oborové, obsahové 
i institucionální restrukturalizace. Vzdělávací nabídka středních škol se musí více 
přiblížit potřebám krajů, trhu práce a očekávanému uplatnění budoucích absolventů. 
Spolu s tím by mělo dojít k postupné eliminaci neodůvodněných mezikrajových 
strukturálních rozdílů ve vzdělávací nabídce středních a vyšších odborných škol. 

Je třeba rozšiřont nabídku terciárního vzdělávání. Vyšší odborné školy budou 
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podporovány v nabídce nových programů této nevysokoškolské formy terciárního 
vzdělávání. V některých případech vzniknou na základě vybraných vyšších odborných 
škol veřejné neuniverzitní vysoké školy jako nová forma terciárního vzdělávání. 

Realizace všech rozvojových záměrů i zvýšení kvality vzdělávání vůbec jsou však 
zcela podmíněny zásadním zlepšením podmínek pro práci pedagogických pracovníků 
a jejich systematickou podporou; je také nutné zvýšit přitažlivost profese a zajistit 
příliv nových kvalitních sil. K tomu je nutné podniknout současně řadu kroků: nejen 
zvýšit celkovou úroveň odměňování, ale i umožnit výraznější kariérový i platov)' postup, 
zajistit další vzdělávání a profesní růst i zkvalitnit přípravné vzdělávání. 

Koncept celoživotního učení vyžaduje rozvoj dalšího vzdělávání (vzdělávání 

dospělých). Je nejen alternativní cestou k získání vzdělání a kvalifikace, ale i jedním 
z hlavních nástrojů politiky zaměstnanosti a strategie rozvoje podniků. Je třeba vytvořit 
chybějící právní a systémové podmínky, posílit motivační faktory na straně poptávky 
a rozšířit nabídku relevantních vzdělávacích služeb a efektivních vzdělávacích forem. 
Do toho je třeba co nejvíce zapojit školy a efektivně využívat jejich vzdělávací 

potenciál. 

Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy, 2002: 

str. L 2 
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Příloha č. 2 - Struktura operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
PRIORITY A OPATŘENÍ 

•.•IB~ 
Opatření 1.1 

Posílení aktivní politiky 
zaměstnanosti při 

zaměstnávání uchazečů 
a zájemců o zaměstnání 

Opatření 1.2 

Modernizace veřejných služeb 
zaměstnanosti 

1!1.--~ 
Opatření 2.1 

Integrace specifických 
skupin obyvatelstva 

ohrožených sociální exkluzí 

Opatření 2. 2 

Rovné příležitosti pro ženy 
a muže na trhu práce 

Opatření 2.3 

Posílení kapacity 
poskytovatelů sociálních 

služeb 

Zdroj: Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2003: str. 1 O 1 

!{6·}·8f[gfi~í~() •••••• 
··············<••··.••• úč:Em••••••t•· >•·••••···· ·· · ....................... 

Opatření 3.1 

Zkvalitňování vzdělávání ve 
školách a školských zařízeních 

a rozvoj podpůrných systémů ve 
vzdělávání 

Opatření 3. 2 

Podpora terciárního vzdělávání, 
výzkumu a vývoje 

Opatření 3. 3 

Rozvoj dalšího profesního 
vzdělávání 

Opatření 4.1 

Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a zaměstnanců na 

změny ekonomických 
a technologických podminek, 

podpora konkurenceschopnosti 

Opatření 4. 2 

Specifické vzdělávání 



Příloha č. 3 - V}"brané JHO_jekty financované Evropským sociálním fondem 

NÁRODNÍPROJEKTY 

MINORITY I. a II. - Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ze sociokulturně 
znnj·hodnčného Jlrostředí a minorit v hlavním vzdělávacím proudu na základních 
školách 
Cílem je vytvořit vzdělávací programy pro pracovníky bezprostředně ovlivňující kvalitu 
vzdělávánC integraci žáku ze sociokulturně znevýhodňujíc_ího prostředí a minorit 
v hlavním vzděl<ívacím proudu (věkové rozpětí 4-16 let). Učelem je mj. získávání 
znalostí pedagogických pracovníků ve stimulování žáku k setrvání ve vzdělávacím 
procesu co nejdéle (počínaje předškolním obdobím, absolvováním základní školy s další 
návazností na střední stupeň vzdělání) a v motivování k vyšším aspiracím na uplatnění na 
trhu práce. Projekt se člení na 2 fáze - I. Výzkum a pilotní ověřování a II. Realizace. 

UČITELÉ - Ron·oj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků 
ve školsh'í za účelem zkvalitňování vzdělávání na základních, středních a vyšších 
odborných školách a nj"šení adaptability těchto pracovníků na trhu práce 
Projekt je zameren především na rozvoj jazykov)•ch a metodických kompetencí 
pedagogick)ch pracovníků ve školství. kteří si budou mít možnost prostřednictvím kurzů 
dále zvyšovat svou odbornou kvalifikaci a jazykovou vybavenost. Umožní jim seznámit se 
s nov)·mi poznatky v jazykovém vzdělávání. novými strategiemi učení, progresivními 
metodami v)·uky s novými didaktick)·mi pomůckami a umožní jim získané poznatky 
propojit s efektivním využíváním informačních a komunikačních technologií. Zlepšení 
těchto specifických kompetencí zároveň zvýší jejich adaptabilitu na měnící se trh práce 
a přiblíží je potřebám Evropské unie. 

VEDOUCÍ- Vzdělávání Hdoucích pracovníků škol a školských zařízení 
Cílem je zajištění kvality a efektivity vzděláváni prostřednictvím zvyšování. rozšiřování 
a prohlubování odborné kvalifikace vedoucích pracovníků ve školství. 
Vedoucí pracovníci jsou vzděláváni především v oblasti managementu (zlepšování kvality 
v)·uky. efektivní využití financí. organizace a správa školy. public relations). Mohou také 
využívat účinné metody a techniky řízení pracovních skupin a týmů, metody hodnocení 
a evaluace. 

SYSTEMOVÉ PROJEKTY 

METODIKA - Systém metodické podpory učitelů při utváření a rozvoji klíčových 
kompetencí žáků 
Účelem projektu je vytvoření funkčního systému metodické podpory učitelů při utváření 
a rozvoji klíčových kompetencí žáků v podmínkách zavádění dvoustupňového kurikula na 
2. stupni základních škol a gymnáziích. Oslovuje především běžné základní školy 
a gymnázia. tedy ty. jež se neúčastnily pilotního ověřování tvorby školního vzdělávacího 
programu ani pilotního ověřování jeho realizace. 

PILOT G- Tvorba a ověřování pilotních VP na vybraných gymnáziích 
Projekt by měl ověřit fungování systému dvoustupňové tvorby kurikula v gymnaziálním 
vzdělávání a připravit gymnázia na projektování vzdělávání a na tvorbu vlastních 
modernizovaných školních vzdělávacích programů. které budou v rámci pravidel 
vymezen)·ch státem v rámcových vzdělávacích programech odpovídat podmínkám 
konkrétní školy. vzdělávacím potřebám a předpokladům jejich žáků. 

HODINA - Úprava ndělhacích Jlrogramů 7. ročníků škol směřující k rozvoji 
klíčových kompetencí žáků 
Projekt se zaměřuje na rozvíjení klíčov)·ch kompetencí žáků - od září školního roku 
2004/ 2005 došlo k navýšení jedné vyučovací hodiny týdně v učebních plánech žáků v 7. 
ročnících základních, speciálních základních, zvláštních a pomocných škol 

KVALIFIKACE - Vyh'áření národní soustavy kvalifikací podporující propojení 
počátečního a dalšího vzdělávání 
Projekt bude řešit tvorbu systémového základu národní soustavy kvalifikací a vytvoří 
nástroje pro podporu využívání v)·stupů tohoto projektu v praxi. Zároveň se vytvoří 



informační systém národní soustavy knlifikacL který ji a její prvky pro vybrané obory 
vzdělání bude prezentovat na internetu a bude dostupný všem aktérům celoživotního 
vzdělávání. 

VIP KARIÉRA - Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního 
a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání 
Díky projektu by mělo být dosaženo vyšší zaměstnatelnosti absolventu škol na trhu práce 
na základě jejich odpovědné a racionální kariérové volby. jejich lepší kvalifikovanosti 
a flexibility a souladu struktury a připravenosti absolventů s v)'vojovými potřebami trhu 
práce. V)'znamný podíl má rozšiřování služeb kariérového a pedagogicko-psychologického 
poradenství pro žáky ZŠ a SŠ. jejich rodiče a učitele a zvyšování kvality vzdělávací 
a poradenské péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Informace pro kariérové 
poradenství budou soustředěny do komplexního informačního systému. propojeného 
s audiovizuální podporou kariérového rozhodování. 

UNIV - Uznávání v)·sledků neformálního udělávání a informálního učení v sítích 
škol poskytujících vzdělávací služby dospělým 
Projekt se zaměřuje na rozvoj dalšího vzdělávání na SŠ a VOŠ. Záměrem je vytvoření 
systému uznávání vý·sledků neformálního vzdělávání a informálního učení. jeho pilotní 
ověření a implementace do školské praxe. Je tedy nezbytné vytvoření funkčních sítí škol. 
které budou připraveny na implementaci UNIV a současně budou poskytovat různě 
zaměřené další vzdělávání. 
Do ruzn~·cl1 fází projektu budou zapojeni sociální partneři. zejména do tvorby evaluačních 
standardů. mapování aktuálních potřeb trhu práce, tvorby profesních profilů a evaluace 
vzdělhací nabídky. 

GRANTOVÁSCHÉMATA 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Činnosti realizované v tomto projektu by měly vést ke zlepšování podmínek a zvyšování 
příležitostí ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáku se 
zdravotním postižením. žáků zdravotně znev)'hodněn)·ch nebo žáků sociálně 
znev)·hodněn)·ch) a jejich přechodu do světa práce. Mělo by dojít k posílení odborných 
kompetencí pedagogick)•ch pracovníků působících v oblasti vzdělávání zdravotně 
a sociálně znevýhodněných žáků. 

Rozvoj dalšího vzdělá\'ání učitelů a pracovníků ve školství 
Program má za cíl zvyšovam. rozšiřováni a prohlubování odborné a pedagogické 
způsobilosti pedagogických pracovníků ve školství pro poskytování dalšího vzdělávání. 
Pedagogové by měli b)'t připravováni na problematiku vzdělávání národnostních menšin. 
žáků se zdravotním postižením, žáků zdravotně nebo sociálně znevýhodněných. 

Rozvoj dalšího vzdělá\·ání na středních a vyšších odborných školách 
V rámci tohoto programu bude podporováno rozvíjení oborů s širším odborným profilem 
integrujícím všeobecné a odborné vzdělávání na SŠ a VOŠ. vytváření partnerství škol se 
zaměstnavateli s cílem zprostředkovat žákům praktické zkušenosti a rozvíjet pracovní 
návyky v reálném pracovním prostředí. 
Bude podporován rozvoj nov)·ch studijních programů a programů pro nově vzniklé 
profese, dále programů k získání kvalifikace a jejímu rozšíření s cílem dokončení 
jakéhokoliv vyššího stupně vzdělání. 

Modernizace školních vzdělávacích programů - rozvoj klíčových kompetencí 
Záměrem programu je příprava a postupné zavedení rámcových vzdělávacích programů 
a školních vzdělávacích programů orientovaných na ronoj klíčových dovedností 
podporujících zaměstnatelnost a flexibilitu absolventú. 

Zdroj: Dlouhodob)· záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. 2005: str. 87- 90. 
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Tabulka Pl - Podnik~~ posk~·tu_jící další vzdělávání podle odvětví 

Podniky poskytující 

Poěet všech další "'Zděláváuí 

podnikťt %z 
zahrnutých celkovéh 

Název činnosti do šetření počet o počtu 

Dobývání nerostných surovin 122 97 79.5 

Pnlmysl potravin a pochutin I 172 Rl7 69.7 

Textilní, oděvní, kožedělný I!_růmysl %2 571 59.--J. 

Papírenský a p~lygrafický průmvsl 641 408 63.6 

Koksování, rafinerie, chemický a farmaceutický prťtmysl 1 301 1 024 78.7 

Výroba kůže a kožedělný pa·ůmysl 1 937 1 412 72.9 

Výroba stro.iů a zařízení 2 185 1 671 76.--J. 

VÝroba dopravních prostředkú 240 211 87.lJ 
Dl·evozpracující, nábytkářský průmysl a průmysl 
druhotných surovin I 408 717 50.9 

Výa·oba a rozvod elektřiny, plynu a vody 291 262 l)() .. o 

Stavebnictví 4 465 2 992 67.0 

Prodej a údržba motorových vozidel, PHM 925 7ll 76.9 

Velkoobchod 4 300 2 606 60.6 

Maloobchod a opravy spotřebního zboží 3 516 2 010 57.2 

Pohostinství a ubytování 1 097 503 45.8 

Doprava pozemní, vodní, letecká, vedl. činnosti a činnost 
cestovních kanceláří I 170 Rl7 69.8 

Pošty a telekomunikace 107 87 8L3 

Peněžnictví a pojišťovnictví .230 197 85.6 
v 

Cinnosti související s úvěry a pojišťovnictvím 86 67 77.9 

Nemovitosti, pronájmy, zpracování dat, výzkum, 
poradenské služby. odstraňování odpadú, společenské 
kulturní a sportovní organizace, ostatní služby 5 374 3 954 73.6 

Celkem 31 529 21 134 67 
Pramen: Další odborné vzdělávání zaměstnancú v roce 1999. CSU 
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Tabulka P2 - Účast na dalším vzdělávání populace 25-64 let podle postavení na trhu 

práce (2003, ,. %) 

Ekonomicky 
Zaměstnaní Nezaměstnaní neaktivní 

EU25 48.0 40Jí 27.5 

Belgie 49.2 45.6 24.6 

Česká republika 33.7 17.2 14.4 

Dánsko X2.5 77.1 67.8 

Estonsko 37.CJ 22.6 11.5 

Finsko lH.7 75.0 61.5 

Francie h0.1 52.4 23.0 

Irsko 50.9 47.1 43.7 

Itálie 55.1 47.6 36.5 

Kypr 43.4 32.7 17.6 

Litva :u.o 16.3 11.3 

Lotyšsko 52.0 37.5 3Ll 

Lucembursko 84.7 82.11 74.8 

Maďarsko 14.X lU 6.0 

Malta 59.3 61.3 44.4 

Německo 47.8 40.1 3U 

Nizozemí 46.8 47.1 24.9 

Polsko 39.1 23.0 12.9 

Portugalsko 47.3 47.1 31.8 

Rakousko 86.7 93.8 96.2 

Řecko 20.5 20.3 9.6 

Slovensko 67.1 42.3 44.4 

Slovinsko 84.7 78.7 74.8 

ŠJ!anělsko 27.1 30.6 16.8 

Švédsko 72.4 63.0 65.1 

Velká Británie 45.2 32.6 18.5 
Pramen: Eurostat - Ad hoc module on lifelong learning 2003; dostupný z: 

<cc.europa.eu/eurostat>: citováno [2006-08-31) 
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Graf Pl -Účast na formálním vzdělávání populace 25-64 let podle věkových skupin 

(2003, v %) 
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Pramen: Eurostat - Ad hoc module on lifelong learning 2003: dostupný z: 

<ec.europa.eu/eurostat>: citováno [2006-08-31] 
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Graf P2 - Účast na formálním vzdělávání populace 25-64 let podle dosaženého 

n:dělání (2003, v %) 
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Graf P3 - Účast na neformálním vzdělávání populace 25-64 let podle věkových skupin 

(2003, v %) 
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Graf P4 - Účast na neformálním vzdělávání populace 25-64 let podle dosaženého 

vzdělání (2003, v %) 
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Graf P5 - Účast na informálním vzdělávání populace 25-64 let podle věkových skupin 

(2003, v %) 
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Pozn.: údaje pro Velkou Británii nejsou dostupné 
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Pozn.: údaje pro Velkou Británii nejsou dostupné 
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