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ABSTRAKT 

Diplomová práce Vývoj právní úpravy vzdělávání dospělých v České republice se 

zabývá právní úpravou vzdělávání dospělých v České republice a jejími historickými, 

společenskými i mezinárodněpolitickými souvislostmi. Práce popisuje a analyzuje právní 

úpravu vzdělávání dospělých na našem území od roku 1918 do současnosti, strategické, 

analytické a koncepční dokumenty, klíčové dokumenty mezinárodních organizací, právní 

úpravu vzdělávání dospělých Evropské unie, Slovenska a okrajově také dalších zemí, to 

vše na podkladu teorie práva a andragogické terminologie. Závěr práce přináší kritické 

zhodnocení současné právní úpravy vzdělávání dospělých v České republice a návrh nové 

právní úpravy, obsahově navazující na všechny výše uvedené komponenty.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vzdělávání dospělých, celoživotní učení, právní úprava, mezinárodní smlouva   
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SUMMARY 

The thesis The Development of the Legal Regulation of Adult Education in the 

Czech Republic addresses the legal regulation of adult education in the Czech Republic 

and its historical, social and international political context. The thesis describes and 

analyses the following elements: adult education legislation in our country from 1918 to 

present days, and its strategic, analytical and conceptual documents, key documents of 

international organizations, adult education legislation of the European Union, in Slovakia 

and shallowly in few other countries in order to provide a comparison, all based on law 

theory and andragogic terminology. The conclusion of thesis provides a critical evaluation 

of the current adult education legislation in the Czech Republic and drafts a new legislation 

substantively related to all the above components. 
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adult education, lifelong learning, legal regulation, treaty   
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0 Úvod  

 

Právní úprava vzdělávání dospělých je širokou oblastí, která má u nás dlouhou 

tradici, zasahuje do mnoha právních odvětví a prochází neustálým vývojem v české 

i mezinárodní a v právní i politické rovině. Tato diplomová práce se bude zabývat 

postupně všemi těmito prvky a perspektivami. Přestože existují různé přístupy k realizaci 

vzdělávání dospělých, nelze už dnes pochybovat o jeho zásadním významu pro jedince 

i celou společnost. Vzdělání je konkurenční výhodnou, která umožňuje jednotlivcům obstát 

v profesním i osobním životě, a státům posílit jejich pozici v globalizovaném světě 

a zároveň spolupracovat v otázkách, které jsou všem společné. V kontextu celoživotního 

vzdělávání a vzdělávacího systému České republiky je vzdělávání dospělých 

nezastupitelným prvkem.  

Pro podobu, tedy obsah a formu právní úpravy vzdělávání dospělých, respektive pro 

podobu jakékoli právní úpravy, existuje několik zásadních determinantů. V nejširší podobě 

jsou to společenské normy a hodnoty, které jsou základem fungování naší společnosti a na 

kterých stojí normy právní.  Podobu právní úpravy však ovlivňují mnohé další prvky 

právního i neprávního charakteru. Starší právní předpisy, mezinárodní dokumenty, analýzy 

a strategie, zahraniční právní předpisy a jiné. Žádná právní úprava tedy neexistuje ve 

vakuu, ale naopak se formuje na základě všech těchto složek. Ty jsou proto velmi důležité 

i pro tuto práci.  

 Téma právní úpravy vzdělávání dospělých jsem si zvolila proto, že vhodně 

propojuje právo a vzdělávání dospělých, a jde tedy o zajímavou multidimenzionální 

problematiku, která navíc úzce souvisí s dalšími vědeckými disciplínami, a především 

s praxí vzdělávání dospělých. Domnívám se, že téma je velmi důležité a dlouhodobě 

aktuální. Vzdělávání dospělých, další vzdělávání, popř. celoživotní vzdělávání stále hledají 

svou pozici a hodnotu v postojích lidí nejen v České republice, zatímco v systému 

vzdělávání je ukotvují právní předpisy a další dokumenty. Přesto, nebo právě proto, že jde 

o oblast, jejíž pozice se stále formuje, není jí věnováno tolik pozornosti, a pokud mluvíme 

o právní úpravě, lze nalézt prostor pro zlepšení. Toto zlepšení má však do určité míry 

rozporuplný charakter. Názory na to, zda a jak vzdělávání dospělých legislativně upravit, 

se mezi odborníky v předmětné oblasti zásadně liší a žádné z řešení se nejeví jako ideální. 
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Návrhy k právní úpravě vzdělávání dospělých, které tato diplomová práce přináší nelze 

proto nutně považovat za jediné možné nebo jediné správné řešení, ale spíše za podněty, 

vycházející z omezeného množství zdrojů, a tedy podmíněné dostupnými informacemi.  

Cílem této diplomové práce je tedy navržení hypotetické koncepce právní úpravy 

vzdělávání dospělých v České republice, a to z hlediska formálního i obsahového. Jak již 

bylo řečeno, návrhy budou vycházet z několika zdrojů. Ty musí být náležitě shrnuty, 

popsány a zasazeny do vzájemného kontextu, aby vznikl, v rámci možností a rozsahu 

diplomové práce, ucelený obraz politického, společenského a právního stavu 

odpovídajícího navrhované právní úpravě, a to také s přihlédnutím k aspektu evropskému 

a mezinárodnímu. Návrhy budou mít formu odpovídající právnímu předpisu nebo podobu 

věcného záměru, a budou obsahovat některé instituty, které v České republice dosud 

v právních předpisech o vzdělávání dospělých chybí. Samostatnou otázkou je potřebnost 

právní úpravy vzdělávání dospělých, respektive rozsah předmětu daných právních 

předpisů.  

Diplomová práce obsahuje 5 kapitol, úvod a závěr s tím, že pátá kapitola vychází ze 

všech předchozích a staví na nich konkrétní návrhy pro právní úpravu vzdělávání 

dospělých. První kapitola „Teoretická a terminologická východiska“ zakotvuje práci 

v teorii a pojmosloví vzdělávání dospělých a teorii práva, a její důležitá část se věnuje 

mezinárodním dokumentům o vzdělávání dospělých. Druhá kapitola práce se věnuje 

historii právní úpravy vzdělávání dospělých na našem území mezi lety 1918 a 1989, jako 

cennému zdroji informací a zkušeností s formou, obsahem a dopady takovýchto právních 

předpisů. Vzhledem k politické diskontinuitě v tomto období je kapitola rozdělena na dvě 

části, tj. 1918–1948 a 1949–1989; v obou těchto obdobích prošla právní úprava vzdělávání 

dospělých zajímavým vývojem. Třetí kapitola popisuje právní úpravu vzdělávání 

dospělých v České republice po roce 1989, její výskyt v různých právních odvětvích 

i strategických a koncepčních dokumentech, zejména s důrazem na ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, dále na normativní vzdělávání, pracovní právo, školské právo 

atd. Předmětem čtvrté kapitoly je právní úprava vzdělávání dospělých v některých 

vybraných zemích Evropské unie s důrazem na Slovensko, kde lze čerpat inspiraci 

z odlišného přístupu k právní úpravě této oblasti, a zároveň lze vycházet z podobného 

historického a společenského kontextu obou zemí. Pátá kapitola je výsledkem hlubšího 

seznámení s problematikou, na jehož základě si dovoluji formulovat určitou koncepci 
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právní úpravy vzdělávání dospělých. Jak již bylo řečeno, nemůže jít o jedinou možnou 

variantu řešení, měla by však mít dostatečný právní i vzdělávací podklad, aby byla ve 

svých zásadních bodech realistická.  

Mezi zdroje pro tuto práci patří různorodé dokumenty. V prvé řadě jde o právní 

předpisy, související právní dokumenty a politické dokumenty České republiky, Slovenska, 

Evropské unie a některých mezinárodních organizací, které se zabývají vzděláváním 

dospělých. Odbornou literaturu využívám zejména k zakotvení práce v terminologii a teorii 

práva, a dále ve druhé kapitole, kde pracuji převážně se spisy autorů zabývajících se 

tehdejší soudobou osvětou a lidovýchovou, přičemž právní úprava byla jedním z dílčích 

témat těchto spisů. Současné právní úpravě vzdělávání dospělých se věnuje také několik 

autorů mj. také PhDr. Michal Šerák, Ph.D., vedoucí této práce. Vzhledem k tomu, že 

právní úprava vzdělávání dospělých v České republice neexistuje dlouho, ani nepokrývá 

uceleně tento předmět, nenacházíme mnoho relevantní literatury zabývající se specificky 

tímto tématem. Tématu se částečně dotýkají některé kvalifikační práce, v právu zejména 

z oboru pracovního nebo školského práva, v andragogice pak práce zabývající se například 

historií vzdělávání dospělých. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu PhDr. Michalu Šerákovi, Ph.D. za 

cenné připomínky a vstřícný a profesionální přístup při vedení mé diplomové práce. Dále 

bych ráda poděkovala Prof. Dr. Susanne Maria Weber za podněty v přípravné fázi 

a JUDr. Ing. Josefu Stašovi, CSc. za konzultaci právního obsahu. V neposlední řadě musím 

poděkovat všem svými blízkým, rodině a přátelům, za podporu během psaní této práce 

i během celého studia. 
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1 Teoretická a terminologická východiska 

 

Tato úvodní kapitola obsahuje nezbytné terminologické zakotvení práce, a dále 

základní východiska teorie práva a vzdělávání dospělých. Věnuje se také strategickým 

a koncepčním dokumentům mezinárodních organizací o vzdělávání dospělých 

a celoživotním vzdělávání.  

 

1.1 Konceptuální a terminologické zakotvení celoživotního vzdělávání 

 

„Vzdělávání dospělých je obecný pojem pro vzdělávání dospělé populace 

a zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované jako řádné školské vzdělávání 

dospělých (získání stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání a vzdělávání seniorů.“ 

(Palán, 2002, s. 237) Ke vzdělávání dospělých se váží také další pojmy, z nichž některé 

budou vysvětleny vždy v příslušných kapitolách. Jde zejména o celoživotní vzdělávání, 

respektive učení, jako zastřešující pojem užívaný – nejen – v mezinárodních dokumentech 

pro všechny vzdělávací aktivity během života jedince, nebo další vzdělávání, jako zákonný 

termín, užívaný v České republice v zákoně o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání.  

K pojmu celoživotního vzdělávání Palán konstatuje, že „představuje zásadní změnu 

pojetí celého vzdělávání, 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 přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který 

umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami kdykoli během 

života.“ (Palán, 2002, s. 28) Tuto definici přejímá i Strategie celoživotního vzdělávání 

České republiky. 

Celoživotní vzdělávání lze rozdělit na dvě základní etapy – počáteční vzdělávání, 

před prvním vstupem na trh práce, a další vzdělávání – které volně přechází jedna v druhou 

a obě jsou v životě člověka ve společnosti nezbytné. Zejména v oblasti dalšího vzdělávání 

se snižuje podíl vědomostí a dovedností získaných ve škole a dalších školských zařízeních, 

tedy formálním vzděláváním. Formální vzdělávání „je realizováno ve vzdělávacích 
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institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby 

hodnocení jsou vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla 

navazujících stupňů vzdělání …“ (MŠMT, 2007, s. 9) Převahu v dalším vzdělávání naopak 

získávají neformální a informální vzdělávání. Tyto tři pojmy jsou ve vzdělávání dospělých 

velmi důležité a na stranách této práce se budou dále objevovat. Neformálním vzděláváním 

se rozumí veškeré „vzdělávání dospělých, které nevede k ucelenému školskému vzdělání. 

Realizuje se mimo formální vzdělávací systém … “ (Palán, 2002, s. 132) Informální učení 

je pak „chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí 

z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. … Na rozdíl od 

formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické 

a institucionálně nekoordinované.“ (MŠMT, 2007, s. 9–10) 

Vzdělávání dospělých se vyznačuje řadou specifik, které jej odlišují od vzdělávání 

dětí. Ta musí být zohledněna v praxi vzdělávání dospělých a nezbytně také v jeho právní 

úpravě. Již zmíněná převaha neformálního a informálního učení odráží zejména časová 

a ekonomická omezení, se kterými se dospělí při vzdělávání a učení potýkají. Již nejsou 

schopni chodit denně do školy a místo toho vyhledávají aktivity, které lépe zapadají do 

jejich denního rozvrhu. Z toho důvodu bylo uznávání různých cest k získání kvalifikací 

jednou z často zdůrazňovaných priorit mezinárodních i domácích strategických dokumentů 

o vzdělávání dospělých, což v konečném důsledku vedlo až k vytvoření zákona o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání v České republice.  

Některé další faktické rozdíly mezi počátečním a dalším vzdělávání se v právní 

úpravě vzdělávání dospělých prozatím neodráží a z části se ani odrážet nebudou. Jde 

zejména o rozdílnost metod užívaných při výuce dospělých, zájem o praktické a pracovně 

orientované vědomosti a dovednosti, vyšší schopnost abstrakce dospělých, vyšší motivaci 

a odpovědnější přístup dospělých, rovnocenné postavení učících se a vyučujících atd. 

(Vychová, 2008, s. 20) 

Cíle vzdělávání dospělých navazují na cíle počátečního vzdělávání. Patří mezi ně 

například, lepší postavení jednotlivce na trhu práce, vyšší příjmy, lepší orientace ve světě 

a vyšší participace v občanské společnosti atd. Z hlediska státu patří mezi cíle vzdělávání 

dospělých vyšší konkurenceschopnost a nižší míra nezaměstnanosti a v širším pojetí také 

kvalitnější životní prostředí, nižší míra kriminality, veřejné zdraví atd. (Vychová, 2008, 
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s. 20–21) Tyto cíle se promítají v právním řádu zejména v podobě úpravy uznávání 

kvalifikací, rekvalifikací nebo zvýhodňováním vzdělávání v pracovně právních vztazích. 

Požadavek vysoké odbornosti při výkonu některých profesí stát naplňuje vytvářením 

pravidel normativního vzdělávání.  

 

1.2 Teorie práva 

 

V úvodu je nezbytné vysvětlit také některé právní pojmy a právně-teoretická 

východiska. Tak jako právní úprava jakékoli jiné oblasti, i právní úprava vzdělávání 

dospělých podléhá pravidlům legislativního procesu a k jejímu pochopení je nutno znát 

i základy teorie práva. Právní úprava vzdělávání dospělých je součástí právního řádu České 

republiky. Tvoří ji právní normy vtělené do pramenů práva, tj. právních předpisů.  

„Právní normy jsou pravidla chování, která jsou ve státě uznána za právně závazná, 

tzn. jsou obsažena v tzv. pramenech práva, a jejichž zachování je vynutitelné veřejnou 

mocí.“ (Boguszak, Čapek, Gerloch, 2001, s. 27) „Prameny práva jsou v České republice 

zásadně normativní právní akty, tj. právní předpisy; přímou závaznost mají též určité 

mezinárodní smlouvy … “ (tamtéž, s. 57) Právní předpisy se dělí na zákony (včetně 

ústavních zákonů) a prováděcí předpisy, jako akty orgánů státní správy (popřípadě 

územních samosprávných celků) odvozené od zákonů. (tamtéž, s. 40–41) Vzdělávání 

dospělých je upraveno zákony i podzákonnými právními předpisy – nařízeními vlády 

i vyhláškami ministerstev.  

Ne vše je však právními předpisy upraveno. Různé oblasti lidského života se 

posuzují „ … „de lege ferenda“, tj. z hlediska toho, které společenské vztahy by měly být 

regulovány pomocí platného práva a jaký by měl být obsah a způsob právní úpravy.“ 

(Boguszak, Čapek, Gerloch, 2001, s. 30) Zde se dostáváme do právní sociologie. Ta mimo 

jiné zkoumá také soulad či nesoulad mezi skutečným fungováním společnosti a právními 

normami, tedy to, do jaké míry se jednotlivci chovají podle daných právních norem a jak 

tyto normy odpovídají potřebám celé společnosti.  „Právě sociologický přístup vyžaduje 

zkoumat rovněž, zda ty či ony společenské vztahy, resp. chování je vůbec možno úspěšně 

regulovat a usměrňovat pomocí právních norem, popřípadě zda je právní regulace těch či 

oněch společenských vztahů zapotřebí k prosazování a uspokojování těch nebo oněch 



 

   

  

12 

 

společenských zájmů či potřeb, tj. zda regulace pomocí práva u nich je či není na místě.“ 

(tamtéž, s. 29–30) To, zda v minulosti byla a v současnosti je právní úprava vzdělávání 

dospělých na místě nebo zda je lepší ponechat jej právem neupravené, je z hlediska této 

práce velmi důležitá otázka a budu se jí dále věnovat v dalších kapitolách. Zatímco 

například po roce 1918 či po skončení 2. světové války proběhlo přijetí osvětového zákona 

respektive dekretu rychle a bylo považováno za velmi zásadní, po roce 1989 bylo 

vzdělávání dospělých z velké části ponecháno rozhodování jednotlivců a trhu. Od té doby 

směřujeme opět spíše k preferenci právní úpravy, která se postupem času rozšiřuje. Vždy 

je však nutné mít na paměti, že „Zákon o vzdělávání dospělých sám o sobě nezaručí 

kvalitní vzdělávací práci ve všech jejích oblastech. Zákon je sice výrazem vůle k regulaci, 

ale těžko může řešit všechny eventuality takto komplexního pole.“ (Beneš, 2008, s. 113) 

 

1.3 Vzdělávání dospělých ve vybraných mezinárodních dokumentech  

 

Právní úpravu vzdělávání dospělých ovlivňují různorodé dokumenty mezinárodních 

organizací. Ty se věnují vzdělávání jako celku, některým jeho úsekům nebo jen 

konkrétním problematikám, a dávají státům úkoly či doporučení. Některé z nich mohou 

požadovat také změnu nebo vytvoření právního předpisu pro konkrétní oblast nebo mohou 

stanovit určité cíle, pro jejichž dosažení jsou nezbytné také změny v právních předpisech. 

Zároveň přináší mnohé doporučení a úkoly neprávního charakteru a dobře ilustrují vývoj 

vzdělávání dospělých v posledních desetiletích.  

Pro současné pojetí vzdělávání dospělých, respektive celoživotního vzdělávání, 

o kterém se v mezinárodních dokumentech nejčastěji hovoří, měla zásadní význam 70. léta 

20. století. Soudobou situaci, která byla pro rozvoj této koncepce tak příznivá, 

charakterizuje dokončení poválečné obnovy států a rychlý růst hospodářství vedoucí 

k technologickému pokroku a také dostatku prostředků na sociální a vzdělávací programy, 

a dále demokratizace a myšlenka rovnosti vzdělávacích šancí, globalizace, soupeření 

světových mocností na poli vědy a výzkumu či osamostatnění vzdělávání dospělých jako 

zvláštního subsystému vzdělávání (Beneš, 2008, s. 26). V této době začaly mezinárodní 

organizace rozvíjet různorodé koncepce celoživotního vzdělávání a učení, jejichž ideová 

hodnota přetrvala až do současnosti. Pro vzdělávání dospělých, jeho rozvoj a autonomii 
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v rámci věd o výchově a vzdělávání a posílení jeho pozice v rámci vzdělávacích systémů 

států, jsou tyto dokumenty velmi zásadní, protože deklarovaly jeho svébytnost, jako 

integrální a nepominutelné součásti celoživotního vzdělávání.  

Mezi mezinárodní organizace, které se celoživotnímu vzdělávání ve své činnosti 

nejvíce věnují, patří zejména OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

a OSN, respektive její specializovaná agentura (přidružená organizace) UNESCO 

(Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu). OECD je mezivládní organizace 

sdružující 34 nevyspělejších demokratických států světa. Vznikla roku 1961 a jejím cílem 

je podporovat ekonomický růst; k tomuto účelu koordinuje hospodářskou a sociální 

spolupráci členských států. UNESCO bylo založeno v roce 1945 s cílem upevnit mír 

a zabezpečit dodržování lidských práv podporou spolupráce v oblasti výchovy, vědy 

a kultury. V menší míře se ve svých dokumentech k tématu celoživotního vzdělávání 

a vzdělávání dospělých vyjádřily také například Rada Evropy, Mezinárodní organizace 

práce (ILO) nebo Světová banka. Dokumenty o vzdělávání dospělých vycházejí také 

z činnosti Evropské unie. Přestože nejde o mezinárodní organizaci v pravém slova smyslu, 

ale spíše organizaci sui generis, z hlediska systematiky této práce se její dokumenty hodí 

zařadit právě do této kapitoly. Česká republika se jako členský stát podílí na vzniku těchto 

dokumentů a podléhá jejich ustanovením, vždy podle míry jejich závaznosti. 

Přestože se v dokumentech výše uvedených organizací a institucí hovoří vcelku 

jednotně o celoživotním vzdělávání nebo celoživotním učení, lze v nich však přesto vidět 

rozdíly; „Podle zaměření konkrétních organizací pak lze sledovat jejich příklon k těm či 

jiným specifickým akcentům a cílům v politice vztahující se k celoživotnímu učení.“ 

(Hloušková, Pol, 2008, s. 13) Stejně se vyjadřuje i Kopecký, zde při srovnání dokumentů 

Evropské unie a OECD: „Jako ve všech případech, v nichž máme co do činění s politikou, 

je i zde namístě konstatovat nemožnost neutrálnosti (nezaujatosti). Místo politicky 

nezaujaté (nezávislé) expertízy sledujeme v dokumentech buďto explicitní formulace 

představy o žádoucím směřování společnosti a předpokladech tohoto vývoje, nebo – a to je 

častější případ – formulace přinejmenším nějakým způsobem naznačující podobu takových 

představ.“ (Kopecký, 2010) 

Následující dokumenty jsou nezávaznými politickými dokumenty (zprávy, 

strategie), anebo jednostrannými právními akty mezinárodních organizací. Z hlediska 
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teorie mezinárodního práva mohou mít takovéto akty různorodou právní povahu i název 

(deklarace, rezoluce atd.) a mohou se lišit v závaznosti. Možnost přijímat jednostranné 

právní akty je odvozeným právem mezinárodní organizace vyplývajícím z její zakládací 

smlouvy. (Čepelka, Šturma, 2008, s. 173–174) 

Mezinárodní dokumenty 

Z hlediska vývoje celoživotního vzdělávání a jeho suverenity byl zásadním rok 

1970 „vyhlášený Spojenými národy za rok výchovy a vzdělávání. V rámci této akce 

vyhlásilo UNESCO na svém valném shromáždění koncept celoživotního vzdělávání 

(Lifelong Education). Rada Evropy ve stejném roce vydala dokument "Éducation 

permanente".“ (Palán, 2010) Na konferenci UNESCO téhož roku předkládá Paul Legrand 

zprávu Úvod do celoživotního učení (An Introduction to Lifelong Learning). V roce 1971 

přijala Světová banka program, stanovující vysokou prioritu vzdělávání dospělých. 

(Jackson, 1973, s. 24) 

UNESCO dále navázalo dokumentem Learning to be: The World of Education 

Today and Tomorrow z roku 1972, tedy tzv. Faureho zprávou. Zpráva analyzuje soudobou 

situaci ve vzdělávání a jeho budoucí směřování a staví na pojmech “celoživotní 

vzdělávání“ a “učící se společnost“. Jedním z prvků strategií v celoživotním vzdělávání by 

mělo být také vzdělávání dospělých, které zpráva považuje za vrchol vzdělávacího 

procesu. Soudobou situaci popisuje jako stav, kdy je pro některé vzdělávání dospělých 

náhradou za chybějící nebo neúplné základní či odborné vzdělání, pro jiné rozšířením 

dosavadního vzdělání za účelem lepšího zvládání zvyšujících se nároků společnosti. 

Posílení vzdělávání dospělých k těmto účelům je nezbytné, stejně jako vzdělávání 

současných dospělých pro lepší vzdělávání následujících generací. Posílení vzdělávání 

dospělých ovšem nesmí znamenat omezení zájmu o vzdělávání dětí; oba tyto segmenty by 

měly být nadále zdokonalovány a těsně propojeny. Doporučením zprávy je proto rychlý 

vývoj vzdělávacích strategií pro vzdělávání dospělých, probíhající ve školách i mimo ně. 

Protože je soudobé vzdělávání dospělých výrazně pozadu za kulturními a vzdělávacími 

potřebami dospělé populace, je třeba provést tato zásadní opatření: využít existující školská 

zařízení pro aktivity vzdělávání dospělých, vytvořit specializované instituce mimoškolního 

vzdělávání dospělých, podpořit individuální a komunitní vzdělávání a celkově zvýšit 

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/vzdelavani
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/akce
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dostupnost vzdělávání dospělých. Tato opatření nejsou možná bez finanční a technické 

podpory státu a spolupráce se všemi sektory hospodářství. (UNESCO, 1972, s. 205–206)  

OECD reagovalo v roce 1973 konceptem cyklického (nebo také rekurentního) 

vzdělávání ve zprávě Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning. Recurrent 

education je další strategií celoživotního vzdělávání, která měla za cíl poskytnout rámec 

reformy sekundárního vzdělávání a vytvořit systém dalšího vzdělávání na pomoc 

dospělým, kteří byli pro svou kvalifikaci přehlíženi, a tím dosáhnout vyšší míry rovnosti ve 

společnosti. Cyklické vzdělávání je považováno za spíše radikálnější přístup ke změnám, 

usiluje o reorganizaci tradiční vzdělávací praxe, procesů a obsahu osnov způsobem, který 

umožní jedinci reagovat na vlastní vzdělávací potřeby a vzdělávat se v průběhu celého 

života. Dopady na struktury vzdělávání dospělých měly být zásadnější, než na ostatních 

úrovních, bylo nutno zabezpečit rozsáhlé reformy a koordinovat aktivity formálních 

a neformálních vzdělávacích institucí. (Jackson, 1973, s. 112) Strategie recurrent education 

nedosáhla zásadního úspěchu a nadále není v národních politikách následována.  

Mezinárodní organizace práce přispěla v roce 1974 konceptem placeného 

pracovního volna pro vzdělávání a Česká republika je též stranou Úmluvy Mezinárodní 

organizace práce o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských 

zdrojů z roku 1975. 

„Reformní euforie skončila v 80. letech. Zpochybněna byla jak nutnost dalších 

změn, tak i možnost jejich financování. Předcházející modernizace školských systémů, 

která přinesla nepopiratelně pozitivní výsledky, narazila na určité hranice.“ (Beneš, 2008, 

s. 26) Přestože nevznikalo tolik přelomových dokumentů, jako v 70. letech, nelze 

samozřejmě říci, že by se aktivita mezinárodních organizací na poli vzdělávání dospělých 

v 80. letech úplně zastavila. V roce 1982 bylo například schváleno Komisí ministrů 

školství Rady Evropy Doporučení pro politiku vzdělávání dospělých (Recommendation on 

Adult Education).  

V 90. letech došlo k opětovnému zintenzivnění prací. V březnu roku 1990 se konala 

v thajském Jomtienu světová konference o výchově a vzdělávání. Výstupním dokumentem 

byla Světová deklarace vzdělání pro všechny – Uspokojení základních vzdělávacích potřeb 

(World Declaration on Education for All – Meeting Basic Learning Needs). V úvodu se 

odvolává na Všeobecnou deklaraci lidských práv, konkrétně na článek 26, který stanoví, že 
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„Každý má právo na vzdělání.“ (OSN, 1949, čl. 26) K tomu Jomtienská deklarace 

konstatuje, že toto právo nebylo dosud ve velké míře naplněno, zároveň však považuje 

jeho naplnění poprvé v historii za dosažitelné (Světová deklarace vzdělávání pro všechny, 

1990). Deklarace v článku 1 stanoví, že „Každý člověk – děti, mladí i dospělí – bude mít 

prospěch z možností, které nabízí vzdělání a které budou vytvořené uspokojením 

základních vzdělávacích potřeb.“ (tamtéž, čl. 1) Základní vzdělání pro všechny je zde 

rozšířenou vizí a znovuobnoveným závazkem ze Všeobecné deklarace lidských práv. 

K tomu Jomtienská deklarace stanoví další opatření: všestranný přístup a podporování 

spravedlivých požadavků, zaměření se na přínos učení, rozšiřování prostředků základního 

vzdělání, zlepšování prostředí pro vzdělávání, posilování partnerství, rozvoj podpůrné 

politiky, získávání hmotných prostředků a lidských zdrojů pro vzdělávání a posilování 

mezinárodní solidarity. (tamtéž) 

Další významný dokument byl vydán Mezinárodní komisí UNESCO pro 

vzdělávání v XXI. století v roce 1996, tedy v roce vyhlášeném Evropskou unií evropským 

rokem celoživotního učení. Jde o tzv. Delorsovu zprávu Učení: dosažitelný poklad 

(Learning: The Treasure Within). Vzdělávání vidí jako cestu k harmonickému rozvoji 

lidstva a k odstranění chudoby, vyloučení, útlaku a války. Úkolem komise autorů bylo 

formulovat ve své zprávě takové závěry a zásady, které by byly univerzálně platné 

a celosvětově přijatelné. Komise vidí potřebu přeformulovat a rozšířit pojem celoživotního 

vzdělávání, které by nemělo znamenat jen schopnost adaptovat se na změny v povaze 

práce, ale spíše tvořit nepřetržitý proces formování lidských bytostí – jejich znalostí, vloh 

či schopnosti jednat; ty by jim měly pomoci přijmout sebe sama, být všímaví k prostředí, 

ve kterém žijí a naplňovat jejich sociální role v práci i komunitě. Takové celoživotní učení 

by mělo být založeno na čtyřech pilířích: učit se vědět, učit se konat, učit se žít společně 

a učit se být. Vzhledem k nárokům vyplývajícím z nových společenských vzorů, klade 

komise zvláštní důraz na učení se žít společně, tj. na vzájemné pochopení a přijetí historie, 

tradice a hodnot ostatních. I další pilíře jsou v tomto systému nepostradatelné. Učit se znát 

reaguje na vědecký vývoj a nové formy ekonomické a společenské aktivity. Široké obecné 

vzdělání dá lidem možnost učit se dále po celý život. Pilíř učit se konat znamená naučit se 

zvládat různorodé sociální situace, kterým jsou lidé vystaveni, a pracovat společně 

s ostatními. Poslední pilíř – učit se být – odkazuje na Faureho zprávu Learning to Be 

z roku 1972. I o více, než 20 let později jsou doporučení z této zprávy stále aktuální; 
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i ve 21. století bude nutno podporovat v lidech nezávislost a současně přijetí odpovědnosti 

za naplnění společných cílů. Poselství Faureho zprávy, že žádný skrytý talent – poklad – 

nesmí zůstat nevyužitý, zůstává nadále platným imperativem. (UNESCO, 1996, s. 11–22) 

V témže roce, tj. 1996, se konala schůze ministrů školství členských států OECD 

v Paříži, kde byla přijata proklamace nazvaná Celoživotní učení pro všechny (Lifelong 

Learning for All). Ministři se zavázali uplatňovat zásadu celoživotního učení pro všechny 

ve všech relevantních politických strategiích, a také ji aktivně uskutečňovat přiměřeně 

situaci v dané zemi. (Palán, 2010)  

Můžeme si všimnout terminologické změny, kterou přinesl tento dokument. Místo 

pojmu celoživotní vzdělávání užívá pojmu celoživotní učení. Přestože mohou být tyto 

pojmy často zaměnitelné, nese tato změna určitý hodnotový význam. Učení, více než 

vzdělávání, zdůrazňuje také myšlenku aktivního přístupu jednotlivce a jeho vlastního 

přičinění o rozvoj jeho znalostí a dovedností. Pojem tak lépe vystihuje podstatu celého 

konceptu.  

V roce 2000 vydala Evropská komise Memorandum o celoživotním učení. 

Konstatovala nezbytnost neustálého získávání a obnovování znalostí v současném světě, 

nutnost zahájení celoevropské debaty o celoživotním učení a naléhavost zpřístupnění 

možností učení všem občanům členských států. Celoživotní učení by mělo zastřešovat 

všechny vzdělávací aktivity a být vůdčím principem v době sociálních a ekonomických 

změn. Z hlediska Evropské unie je celoživotní učení cestou ke konkurenceschopnosti 

Evropy a k dosažení co nejvyšší míry zaměstnanosti. Zároveň je zdůrazněno vzdělávání 

pro aktivní občanství a schopnost žít v současném jazykově, etnicky a kulturně 

rozmanitém světě. Memorandum stanoví šest klíčových pilířů celoživotního učení: nové 

základní dovednosti pro všechny, více investic do lidských zdrojů, inovace ve vyučování 

a učení, oceňování učení, přehodnocení poradenství a přiblížení učení domovu. 

Memorandum volá po mobilizaci zdrojů k podpoře celoživotního učení na úrovni států 

i celého společenství, tj. unie. (Evropská komise, 2000) 

Mezinárodní konference o vzdělávání dospělých 

K tématu vzdělávání dospělých se konají také mezinárodní konference UNESCO 

(CONFINTEA, Conference international sur l’education des adultes), a to roku 1949 
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v Elsinore (Dánsko), roku 1960 v Montrealu, roku 1972 v Tokiu a roku 1985 v Paříži. Pátá 

mezinárodní konference o vzdělávání dospělých UNESCO se konala roku 1997 

v Hamburku pod heslem "Vzdělávání dospělých: klíč pro dvacáté první století". Prvním ze 

dvou přijatých dokumentů je Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých. V čl. 7 říká 

„Zástupci vlád a organizací, které se zúčastnily V. mezinárodní konference o vzdělávání 

dospělých, se rozhodli společně prostudovat možnosti a budoucnost vzdělávání dospělých, 

které by bylo široce a dynamickým způsobem koncipováno v rámci projektu celoživotního 

učení.“ (Hamburská deklarace, 1997, čl. 7) Za nutnost považuje uznání práva na vzdělání 

a práva studovat v průběhu celého života, které znamenají „právo číst a psát, právo tázat se 

a analyzovat, právo mít přístup ke zdrojům a rozvíjet a v praxi uplatňovat své individuální 

i kolektivní dovednosti a schopnosti.“ (tamtéž, čl. 12) Dokument dále požaduje navýšení 

národních a mezinárodních investic do vzdělávání dospělých, podporu vzdělávání 

dospělých ze strany UNESCO a prioritizaci Agendy pro budoucnost (dále), přijetí 

odpovědnosti států za vzdělávání a naplňování jeho cílů,  spolupráci na mezinárodní úrovni 

a mnohé další závazky.  

Druhým přijatým dokumentem je zmíněná Agenda pro budoucnost, jako akční 

program rozvoje vzdělávání dospělých do příští mezinárodní konference o vzdělávání 

dospělých. Stanoví 10 tematických celků – úkolů pro 21. století a obecná opatření k jejich 

dosažení. Tématy jsou: vzdělávání dospělých a demokracie – tzv. úkoly 21. století, 

zlepšování podmínek a kvality vzdělávání dospělých, zajištění všeobecného práva na 

gramotnost, základní vzdělání a vzdělávání dospělých, rovnost obou pohlaví a emancipace 

žen, vzdělávání dospělých a měnící se svět práce, vzdělávání dospělých ve vztahu 

k životnímu prostředí, zdraví a populaci, vzdělávání dospělých, kultura, hromadné 

sdělovací prostředky a nové informační technologie, vzdělávání dospělých, pro všechny: 

práva a aspirace různých skupin, ekonomická problematika vzdělávání dospělých 

a rozšiřování mezinárodní spolupráce a solidarity. (Agenda pro budoucnost, 1997, čl. 10) 

Následovala šestá mezinárodní konference o vzdělávání dospělých UNESCO 

(CONFINTEA VI), konaná v roce 2009 v brazilském Belému. Výstupní dokument – 

Framework of Action – se hlásí k hodnotám Hamburské deklarace a Agendy pro 

budoucnost a přináší nové závazky států v oblasti gramotnosti dospělých, politik 

a právních předpisů o vzdělávání, řízení, financování, zajištění účasti, inkluze a rovnosti, 
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kvality a monitoringu implementace tohoto dokumentu. (UNESCO Institute for Lifelong 

Learning, 2009) 

Vzdělávání dospělých bylo dílčím předmětem i jiných mezinárodních konferencí, 

například na generální konferenci UNESCO v roce 1976 v Nairobi, kde bylo přijato 

Doporučení pro další rozvoj vzdělávání dospělých (Recommendation on the Development 

of Adult Education). Dále na mezinárodních konferencích OSN o životním prostředí 

(1972, 1992, 2002, 2012), na Konferenci o populaci a rozvoji konané v roce 1994 

v Káhiře, na Světovém summitu o sociálním rozvoji v roce 1995 v Kodani a mnohých 

dalších. 

Závěr 

Mezinárodní organizace a instituce se celoživotním vzděláváním nadále intenzivně 

zabývají. Pro agenturu UNESCO je jedním z hlavních témat vzdělávání pro 21. století. Pro 

vzdělávání dospělých je relevantní činnost většiny specializovaných institutů, zejména 

Institutu celoživotního vzdělávání (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2015), který 

mj. také zastřešuje a monitoruje navazující procesy konferencí CONFINTEA. Education 

for All (EFA) je globální hnutí v rámci UNESCO, usilující o naplnění závazku kvalitního 

základního vzdělání pro všechny děti, mladistvé a dospělé. V rámci EFA vytvořilo 

UNESCO koordinační mechanismy k naplňování 6 cílů EFA do roku 2015 a každoročně 

svolává Global EFA Meeting a další konference. Ve dnech 19. – 21. května 2015 proběhlo 

World Education Forum 2015 v Incheonu (Jižní Korea). Klíčovými tématy byly: právo na 

vzdělání, rovnost, inkluze, kvalita a celoživotní vzdělávání. Fórum stanoví cíle vzdělávání 

do roku 2030; záměrem je dosažení rovných příležitostí k získání kvalitního vzdělání pro 

všechny. Vzhledem k tomu, že Miléniové cíle (Millennium Development Goals) a cíle 

EFA budou v tomto roce vyčerpány, je agenda do roku 2030 – tzv. agenda Post-2015 – 

nejdůležitějším aktuálním úkolem UNESCO v rámci dokumentů o vzdělávání.  

OECD se v oblasti vzdělávání věnuje statistickým výzkumům, na jejichž základě 

formuluje doporučení pro vzdělávací politiky členských států; v některých dokumentech se 

věnuje také pomoci státům, které nejsou jejími členy. Z hlediska vzdělávání dospělých je 

pro OECD důležitá hospodářská konkurenceschopnost států a konkurenceschopnost 

jednotlivců na trhu práce, hlavními tématy jsou tedy ekonomický rozvoj, zaměstnanost, 

rozvoj lidského kapitálu, inkluze a inovace ve vzdělávání. Celoživotní učení v pojetí 
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OECD zahrnuje všechny smysluplné způsoby učení k rozšíření znalostí a kompetencí 

všech, kdo se vzdělávacích aktivit chtějí účastnit. Celoživotní učení by mělo být podpořeno 

fungujícím systémem formálních, neformálních a informálních příležitostí k učení 

dostupných ve všech fázích života jednotlivce. Z hlediska učícího se je kladen důraz na 

jeho motivaci a jeho ústřední roli v celém procesu. Tempo a postup učení by měl volit sám, 

podle svých potřeb a jeho potřebám by mělo být přizpůsobeno učební prostředí. Posledním 

znakem koncepce celoživotního učení v pojetí OEDC je pluralita cílů vzdělávací politiky – 

osobní rozvoj, ekonomické, sociální a kulturní cíle atd., které se mohou v průběhu života 

jednotlivce měnit, a jeho učení by se tomu mělo přizpůsobit. Tématem OECD je také 

například celoživotní učení a kvalifikační systémy. (OECD, 2007) 

Výše uvedené a další dokumenty stanoví mnoho závazků, pro členské státy 

mezinárodních organizací, které je vydaly, účastníky konferencí a signatáře. Často však 

nejde o závazky v pravém smyslu slova, protože zůstávají převážně v hodnotové 

a ideologické rovině či v rovině doporučení. Tyto dokumenty nestanovují povinnost 

realizovat daná opatření a v mnoha případech tato opatření ani konkrétně neformulují. Je 

pak na státech samotných, do jaké míry naplní ideály vzdělávání a dostojí tomu, k čemu se 

podpisem či členstvím v mezinárodní organizaci zavázaly. Sankce za nesplnění závazků 

neexistují a převažujícím motivem je tak hlavně vědomí odpovědnosti státu, jako strany 

smlouvy či deklarace, k realizaci stanovených opatření ve prospěch svých občanů. 

V mezinárodním právu veřejném hovoříme v souvislosti s takovýmito nezávaznými 

nebo převážně nezávaznými jednostrannými právními akty mezinárodních organizací 

o tzv. pravidlech soft law. Jedná se o dokumenty, „kterým nechybí právně závazná forma, 

ale jejich obsah tvoří zcela či zčásti měkce nebo neurčitě formulované závazky … [nebo 

pravidla] kterým chybí náležitá právní forma. V oblasti mezinárodního práva se takováto 

pravidla vyskytují ve velkém rozsahu, protože jednodušší a rychlejší – než smluvní 

normotvorba je zpravidla přijetí aktu mezinárodní organizace nebo konference.“ (Čepelka, 

Šturma, 2008, s. 119–120) Povaha výše uvedených dokumentů proto právní závaznost 

vylučuje nebo výrazně omezuje.  
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2 Historie právní úpravy vzdělávání dospělých na našem území 

 

„Vzdělávání dospělých v českých zemích ovlivnilo národní obrození, postupný 

rozpad feudálních vztahů, vznik měšťanstva, proletariátu, české inteligence, nástup 

průmyslové revoluce.“ (Beneš, 2008, s. 24) S pokračujícím rozmachem vzdělávání 

dospělých a jeho institucionalizací přišla také potřeba zákonné úpravy. Předmětem této 

kapitoly bude vznik a vývoj těchto právních předpisů o vzdělávání dospělých na našem 

území od roku 1918 do roku 1989. 

Vzhledem k mnoha politickým a společenským zvratům mezi lety 1918 a 1989 je 

jasné, že vzdělávání dospělých a jeho právní úprava podléhalo změnám podle potřeb 

aktuálního režimu. Vzdělávání, včetně vzdělávání dospělých je důležitým nástrojem, 

kterým stát ovlivňuje život a postoje občanů, tím spíše, pokud nad ním mají státní orgány 

kontrolu svěřenou jim zákonem.  

Z hlediska terminologického se v právních předpisech nehovořilo o vzdělávání 

dospělých, ale užívalo se termínu „osvěta“ (dekret o státní péči osvětové, nařízení 

o organisaci veřejné osvětové služby, zákon o osvětové činnosti atd.). Osvěta je podle 

Palána „Tradiční pojem pro mimoškolskou soustavu činností, institucí a prostředků, jehož 

cílem je výchova a vzdělávání širokých vrstev obyvatelstva a jejich podněcování ke 

kulturním aktivitám.“ (Palán, 2002, s. 141) V osvětových právních předpisech se však 

objevuje také pojem „lidovýchova“, „lidová výchova“ aj. Například dekret o státní péči 

osvětové považuje za osvětové činnosti lidovou výchovu a knihovnictví, zakládá Státní 

lidovýchovnou radu „jako poradní sbor pro celostátní zásadní věci lidové výchovy se 

sídlem v Praze“ (dekret č. 130/1945 Sb., § 7 odst. 1) a užívá termínu „lidovýchovný 

pracovník“. V právní úpravě je „osvěta“ „lidovýchově“ nadřazeným pojmem nebo je lze za 

určitých okolností používat jako synonyma. Zákon č. 67/1919 se díky svému úzkému 

zaměření na lidové kurzy občanské výchovy vyhýbá oběma termínům.  

Autoři odborné literatury hovoří ve svých pracích v tomto období o lidové výchově, 

lidovýchově, národní výchově, lidové osvětě nebo lidovém vzdělávání. „Název pro 

lidovou výchovu se tedy historicky vyvíjel a doznává různých přeměn podle toho, jak 

lidová výchova byla zásadně chápána.“ (Trnka, 1946, s. 68) Trnka analyzuje a porovnává 

všechny tyto pojmy i zahraniční terminologii a dochází k závěru, že nejpřijatelnějším 
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a nejvýstižnějším je pojem lidová výchova (tamtéž, s. 70). Pokorný shrnuje výklady pojmu 

lidová výchova od některých dalších autorů: „Nešlo však jen o rozmnožení znalostí, 

zvýšení učenosti, nýbrž také o lepší orientaci v životě, zpevnění charakteru a vůle, zvýšení 

sebevědomí, samostatnosti. Takovým způsobem popisovali lidovou výchovu například 

František Drtina, Antonín Uhlíř i Josef Černý. … Sociolog Inocenc Arnošt Bláha ji chápal 

jako výchovu zanedbaných dospělých jedinců, zároveň však dodával, že účelem lidové 

výchovy je dodat všem kulturu, aby mohli žít plným aktivním životem podle dobových 

ideálů a se zřetelem k národní společnosti. … Antonín Matula … ji omezil celkem 

jednoduše na mimoškolní výchovu a vzdělávací činnost zaměřenou na ty, jimž se 

nedostalo vyššího vzdělání (případně vzdělání vůbec).“ (Pokorný, 2003, s. 8–9) 

Později byl i zákonný termín „osvěta“ nahrazován, a to termínem „vzdělávání 

dospělých“, který měl po roce 1989 dokonce ovládnout právní úpravu v plánovaném 

zákoně o vzdělávání dospělých. „Osvětářský přístup nebyl ovšem v důsledku 

demokratizace společnosti i školství (růst vzdělanosti) udržitelný. Lidé nevyžadovali 

osvětu, ale možnost vzdělávat se podle svých zájmů a potřeb. Pojem lidová výchova byl 

nahrazen pojmem vzdělávání dospělých zahrnujícím rovnocenně všeobecné-kulturní, 

odborné a občanské vzdělávání.“ (Beneš, 2008, s. 23) 

 

2.1 Právní úprava vzdělávání dospělých v letech 1918–1948 

 

Změna společenských a politických podmínek souvisejících se vznikem 

samostatného Československa vedla k potřebě vzdělávání všech obyvatel a s tím 

souvisejících legislativních úprav. Vzdělávání a osvěta probíhaly doposud hlavně ve 

spolcích, což se v nových podmínkách nejevilo jako dostatečné, zejména po stránce 

organizační, ale také kapacitní. Antonín Rambousek píše: „K dokonalé organisaci však 

nestačil spolek, závislý na hmotné a pracovní ochotě svých členů, k tomu bylo třeba 

vyššího tlaku mravního a pevnější opory finanční, jakou mohl dát jen zákon.“ (1928, s. 8) 

Potřebu vzniku zákona staví Rambousek také do souvislosti s nově zavedeným 

všeobecným hlasovacím právem a obecní samosprávou (tamtéž, s. 7), a z nich vyplývající 

občanskou zodpovědností. Podobně se vyjadřuje také Pokorný, který cituje část 

odůvodnění Antonína Uhlíře, navrhovatele zákona o organisaci lidových kurzů občanské 
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výchovy: „ … stát [si] nemůže dovolit dát hlasovací lístek do rukou lidí nevzdělaných, 

neuvědomělých a nevychovaných.“ (Pokorný, 2003, s. 138) Byl to tedy stát, který měl 

přijmout zodpovědnost a zabezpečit kvalitní vzdělávání všem svým obyvatelům, a dát mu 

pevný zákonný rámec. Zpráva kulturního výboru o zákoně o organisaci lidových kursů 

občanské výchovy říká: „Stát sám jest povinen vzíti ve svou péči jako jeden ze svých 

nejpřednějších a nejvznešenějších úkolů politickou výchovu veškerého občanstva 

státního.“ (1919) 

Antonín Uhlíř dále k navrhovanému zákonu a o potřebě veřejné osvětové péče 

a výchovy občanů k demokracii: „Proto je třeba vybudovati novou soustavu školskou, 

lidové školství, které by národ vychovávalo k demokracii. Ve svém národním státě 

potřebujeme výchovné a vzdělávací instituce stálé, odborné a všude povinné. Lidové 

školství musí být postaveno na základ zákona a nesmí být ponecháno na dobré nebo 

nedobré vůli obcí, spolků a jednotlivců.“ (Rambousek, 1928, s. 9) Ambiciózní záměr 

navrhovatele, tj. vytvoření soustavy lidového školství, sice nebyl naplněn, ale nezbytný 

zákon – první svého druhu na našem území – byl vytvořen brzy po vzniku 

Československa.  

Jde o zákon č. 67/1919 o organisaci lidových kurzů občanské výchovy, který nabyl 

účinnosti dne 17. 2. 1919 a skládal se z 6 paragrafů. Stanoví, že se po celé zemi budou 

konat bezplatné kurzy občanské výchovy, zejména o organizaci státu a právech 

a povinnostech jeho občanů. Dále stanoví zřízení zvláštních sborů k tomuto účelu 

a subjekty nesoucí náklady kurzů. Organizace, správa a dozor nad pořádáním kurzů 

občanské výchovy přísluší Ministerstvu školství a národní osvěty. (zákon č. 67/1919 Sb.) 

Zvláštními sbory podle zákona byly místní osvětové komise, v menších obcích byly tyto 

komise nahrazeny místními důvěrníky osvětovými. Soustavu dotvářely městské a okresní 

osvětové sbory a Ústřední sbor osvětový. Okresní sbory se sdružovaly do župních 

a krajových ústředí. (Rambousek, 1928, s. 12–13)  

Kamil Škoda se věnuje některým problémům zákona a jeho prováděcího nařízení: 

„Z původních návrhů na celý systém lidového školství realizuje se pouze zákon o kursech 

občanské výchovy, který vlastně vůbec nemluví o právním charakteru příslušných 

lidovýchovných institucí a ani důkladně nezajišťuje osvětovou činnost po materiální 

stránce, ani po stránce jejího vybavení kvalifikovanými osvětovými pracovníky, pro něž 
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nebyla rozvinuta zvláštní vzdělávací péče. Největší nedostatek však tkví v ideové 

nejasnosti zákona, jež umožňovala vládnoucí buržoazii usměrňovat výklad o státu 

a o právech občanů podle svých třídních zájmů.“ (Škoda, 1968, s. 19) Pro nepříznivé 

ohlasy k zákonu o lidových kursech občanské výchovy byl již v roce 1921 vypracován 

Ministerstvem školství a národní osvěty návrh nového lidovýchovného zákona, který by 

přinesl novou strukturu lidovýchovy, tvořenou okresními, župními a krajovými 

osvětovými sbory. Problémem návrhu byla například povinnost občanů do 60 let přijmout 

osvětovou funkci, pokud jim byla nabídnuta. (tamtéž, s. 20–21) 

 „Zákon o kursech občanské výchovy nebyl přijat všude s porozuměním. Zejména 

Němci jej uvítali nepříznivě, obávajíce se přílišného vlivu státu na osvětové sbory, pro něž 

zasahování státních orgánů nebude prý pobídkou, ale spíše brzdou. Byl to ovšem omyl, 

který byl také příslušnými činiteli záhy uznán. … Po stránce národnostní nebylo nikdy 

příčiny k stížnostem.“ (Rambousek, 1928, s. 14) Antonín Rambousek konstatuje další 

nedostatky zákona, v prvé řadě vysokou míru neurčitosti některých ustanovení, zejména 

v záležitostech finančních, a dále omezení působnosti pouze na činnost přednáškovou, 

které byla řešeno zahrnutím lidového školství, kulturního filmu a kulturního rozhlasu do 

působnosti zákona pozdějšími výnosy. Celkově je ale autor přesvědčen o velkém významu 

zákona (tamtéž, s. 14); píše také: „Organisace naší lidové výchovy, jak se vyvinula na 

základě zákona o kursech občanské výchovy, nemá dosud obdoby v žádném jiném státě 

a lze říci, že nemálo přispěla ke konsolidaci poměrů v našem životě státním i veřejném.“ 

(tamtéž, s. 17)  

Problém s nedostatkem kvalifikovaných učitelů pro vedení kurzů občanské 

výchovy byl částečně řešen v zákoně č. 251/1922 Sb., jímž se mění některé zákony 

o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských. Článek VII. 

stanovil povinnost součinnosti učitelů veřejných škol při činnosti osvětové a lidovýchovné, 

a to až do výše 4 hodin týdně a bez nároku na odměnu (vyjma případů, kdy bylo třeba 

zvláštní způsobilosti a učitel tuto způsobilost prokázal). (zákon č. 251/1922 Sb.) Takové 

řešení však nebylo dlouhodobě vhodné a bylo kritizováno ze strany učitelů i osvětových 

pracovníků, kteří tvrdili, že osvětovou práci nelze nikomu předepisovat, a požadovali 

oddělení školství a lidovýchovy, které měla být zabezpečena vlastní personální základna. 

(Škoda, 1968, s. 21)  
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Z hlediska právní úpravy lidovýchovných institucí je nejkomplexnější tzv. druhý 

zákon lidovýchovný, zákon č. 430/1919 Sb. z. a n. o veřejných knihovnách obecních ze 

dne 22. července 1919. Prováděn byl nařízením č. 607/1919 Sb. z. a n. ze dne 5. listopadu 

1919, respektive nařízením č. 212/1921 Sb. z. a n. ze dne 9. června 1921. Stanoví, že mají 

být v dané lhůtě obcemi zřízeny veřejné knihovny k „… doplnění a prohloubení 

vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva …“ (zákon č. 430/1919 Sb., § 1) a „… s četbou 

vzdělávací, naučnou i zábavnou, která má skutečnou vnitřní hodnotu.“ (tamtéž, § 1) 

Nezbytnost zákonné úpravy fungování knihoven je formulována v důvodové zprávě 

k tomuto zákonu: „V přítomné době, kdy veškeré úsilí nese se k tomu, aby se povznesla 

tvořivá síla národa a současně se zmírnily protivy sociální, je zvýšené vzdělání širokých 

vrstev lidových předpokladem moderní politiky státní.“ (Důvodová zpráva k zákonu 

č. 430/1919 Sb. o veřejných knihovnách obecních, 1919) A dále: „Nová doba, nové úkoly 

státní, žádají, aby knihovny vyskytovaly se ve všech obcích, čehož lze dosíci jedině 

zákonem, stejně jako jen zákonnou organisací péče o veřejné knihovny lze zajistiti 

jejich trvalý vliv lidovýchovný.“ (tamtéž) 

Zákon o veřejných knihovnách obecních upravil postavení knihovní rady, způsob 

jejího vzniku a její práva a povinnosti. Dále upravil postavení knihovníka, náklady na chod 

knihovny, převzetí dosavadní soukromé knihovny obcí nebo její zachování jako soukromé, 

za současného poskytování subvencí obcí. Provedením zákona a dozorem nad působností 

veřejných knihoven bylo pověřeno Ministerstvo školství a národní osvěty, respektive 

ministerstvo vnitra. (zákon č. 430/1919 Sb.) 

Také knihovnický zákon se, přes pozitivní hodnocení komplexnosti úpravy, dočkal 

také kritiky: „Vydání knihovnického zákona vedlo bohužel k tomu, že byly posíleny 

tendence oddělovat práci knihovnickou od práce osvětové, takže vlastně knihovnictví 

nebylo součástí lidovýchovy, … Sám knihovnický zákon podpořil tento nezdravý vývoj 

i tím, že téměř vůbec přehlíží možnosti zapojit ve větší míře knihovny do osvětové práce.“ 

(Škoda, 1968, s. 22) Za kontroverzní může být považováno také ustanovení umožňující 

nepřijímání určitých spisů do veřejných knihoven nebo ustanovení umožňující 

Ministerstvu školství a národní osvěty rozpustit knihovní radu, odstranit knihovníka nebo 

jinak zasáhnout do vedení veřejné knihovny. (zákon č. 430/1919 Sb., § 11) 
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Další z lidovýchovných zákonů, zákon o pamětních knihách obecních 

č. 80/1920 Sb. z. a n. ze dne 30. ledna 1920, stanoví povinnost všech politických obcí 

k založení a vedení pamětní knihy obecní. Zápisy prováděl kronikář ustanovený obecním 

zastupitelstvem, k založení a vedení pamětní knihy měla být zřízena v každé obci komise 

(zákon č. 80/1920 Sb.). V pamětních knihách měly být zapisovány nejdůležitější soudobé 

události v obci a události z nedávné minulosti, především ze světové války. Ve větších 

městech byli kronikáři zodpovědní za shromáždění veškeré látky o dějinách obce. Pamětní 

kniha měla být jednou za tři roky vystavena veřejně, aby do ní mohl každý občan 

nahlédnout a navrhovat změny (o návrzích rozhodovalo obecní zastupitelstvo). 

(Rambousek, 1928, s. 51) „A právě v tom leží výchovný význam kroniky: občanstvu se 

v ní stavějí na oči jeho skutky, politický, hospodářský, sociální i kulturní vývoj obce, za 

nějž všichni nesou odpovědnost – kronika zaznamenává, co vykonali pro paměť i poučení 

budoucím.“ (tamtéž, s. 51) 

Lidová výchova byla upravena také množstvím výnosů, např. výnos o vyšších 

lidových školách podporovaných státem z 2. června 1926, č. 52.556 Sb., výnos č. 33.706 

týkající se osvětových sborů a obvodových komisí menšinových ze dne 11. srpna 1919, 

výnos o vzdělávacích kurzech venkovských, o organizaci lidových škol středního typu, 

o vzdělávacích kurzech samosprávných, o vzdělávacích kurzech pro nezaměstnané, 

o kurzech pro obecní kronikáře, vzdělávacích kurzech pro ženy atd. Zakládání lidových 

škol na venkově upravoval tzv. čtvrtý lidovýchovný zákon ze dne 29. ledna 1920. 

Osvětová výchova vojska se realizovala podle zákona o branné výchově z roku 1937 a byla 

řízena výborem kulturním a osvětovým ministerstva obrany.  

Poměry se zásadně změnily po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, kdy byla 

vzdělávací a kulturní činnost pod kontrolou okupační moci a byla značně omezena. Vládní 

nařízení ze dne 11. května 1943, č. 126/1943 Sb. o organisaci veřejné osvětové činnosti 

v § 1 stanoví „Ke kulturněpolitické výchově českého národa a k jeho ochraně před 

rušivými vlivy zřizuje se organisace veřejné osvětové služby s okresními a místními 

vedeními.“ (zákon č. 126/1943 Sb., § 1) V § 6 ruší zákon o organisaci lidových kurzů 

občanské výchovy a další odporující právní předpisy. Provedením nařízení byl pověřen 

ministr lidové osvěty (tamtéž), tehdy nechvalně známý Emanuel Moravec.  
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Ke konsolidaci poválečné situace bylo nutno vydat mnoho právních předpisů. Před 

znovuustavením Národního shromáždění v roce 1945 byly prezidentem Edvardem 

Benešem vydávány dekrety se silou zákona nebo ústavního zákona, a dodatečně byly 

Národním shromážděním ratihabovány. Jedním z nich, byl i dekret č. 130/1945 Sb., 

o státní péči osvětové. Definuje státní péči osvětovou jako soustavnou kulturní a státně-

politickou výchovu lidu. Upravuje poměry osvětových rad a způsob jejich vzniku. Dekret 

dále stanoví, že zákon o organisaci lidových kurzů občanské výchovy a jeho prováděcí 

předpisy odporující tomuto dekretu se zrušují, stejně jaké vládní nařízení o organisaci 

veřejné osvětové služby. (dekret č. 130/1945 Sb.) 

„Při srovnávání tohoto zákona se zákonem č. 67 Sb. z roku 1919 vyvstane na první 

pohled jejich velký rozdíl v tom, že nový zákon chápe osvětovou péči jako státně 

politickou a kulturní výchovu lidu, kdežto osvětový zákon z roku 1919 je pouze zákonem 

o organizaci lidových kurzů občanské výchovy.“ (Škoda, 1968, s. 42) Dekret o státní péči 

osvětové je výrazně propracovanější, než zákon z roku 1919 – detailně upraví postavení 

osvětových rad, ústřední státní správu i personální a finanční zajištění osvěty.  

Účinek dekretu a navazujících Prozatímních pokynů a informací pro osvětové 

inspektory a knihovnické inspektory na faktický výkon státní péče osvětové nebyl však jen 

pozitivní a narážel na odpor a problematický výklad některých ustanovení. Výchova se 

přenáší spíše na politické strany a jiné masové organizace a instituce, což vedlo až 

k poklesu významu a autority státní péče sovětové. Osvětové rady navíc začaly převážně 

vznikat až během roku 1946, a to spolu s nedostatečnou péčí o ideovou koordinaci státní 

péče osvětové, dále oslabovalo pozici státní osvěty. (Škoda, 1968, s. 44–46) 

 

2.2 Právní úprava vzdělávání dospělých v letech 1948–1989 

 

Situace ve vzdělávání se opět zásadně změnila po roce 1948, kdy se vzdělávání 

stalo důležitým nástrojem komunistické strany, vzhledem k novým hospodářským cílům, 

ale zejména z hlediska ideologického. „Základní cíle osvětové činnosti vyplývají z cílů 

socialistické kulturní revoluce. Obsahem osvětové činnosti je zejména soustavné šíření 

vědeckého světového názoru, boj proti buržoazním ideologiím a proti přežitkům v myšlení 

lidí, vysvětlování a prosazování politiky Komunistické strany Československa směřující 
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k dovršení výstavby socialismu a k upevnění světového míru. Osvětová činnost přispívá ke 

zvyšování všestranného vzdělání pracujících, k výchově uměním a k vytváření podmínek 

pro bohatý kulturní a společenský život.“ (zákon č. 52/1959 Sb., § 1) Také v organizaci 

osvěty nastaly změny. Účinností krajského zřízení došlo k decentralizaci osvětové agendy, 

osvětě byla věnována vysoká podpora ze státního rozpočtu a pamatoval na ni i první 

pětiletý plán z roku 1949, který požadoval novelizaci zákonné úpravy, zřízení sítě lidového 

osvětového školství i soustavné školení učitelů. (Škoda, 1968, s. 53) Nařízením vlády 

č. 101/1950 Sb. ze dne 5. července 1950 došlo ke zrušení osvětových rad a jejich 

působnost byla přenesena na národní výbory, a dále byly zřízeny osvětové besedy. 

K podpoře a rozvoji lidové osvěty vznikaly také různorodé strategické dokumenty 

a usnesení, například tzv. soběslavský plán k posílení osvětové práce ve vesnicích, nebo 

usnesení ze dne 29. května 1957 o úkolech strany v dalším rozvoji politické agitace. 

(tamtéž, s. 62) 

Změna účelu vzdělávání dospělých se musela nutně odrazit i v jeho právní úpravě. 

Zákon o organisaci lidových kursů občanské výchovy a dekret o státní péči osvětové byly 

zrušeny roku 1959 zákonem č. 52 o osvětové činnosti, tzv. osvětovým zákonem. Ten 

vychází ideově z usnesení XI. sjezdu KSČ o osvětě a usnesení ÚV KSČ o dalším rozvoji 

a prohloubení ideové účinnosti z roku 1958, přičemž obě usnesení zdůrazňují roli ideologie 

v budování socialistické společnosti a nezbytnost jednotné kulturně výchovné linie. 

(Škoda, 1968, s. 80) 

Zákon stanoví struktury pro plánování, dozor a realizaci osvětové činnosti, která je 

vyvíjena pod vedením Komunistické strany Československa. Dále upravuje postavení 

osvětových zařízení, včetně jejich vzorových statutů, a požadavky na kvalifikaci 

osvětových pracovníků a soustavné zvyšování jejich politické a odborné úrovně. (zákon 

č. 52/1959 Sb.) Prováděcím předpisem jsou Zásady činnosti a hospodaření kulturních 

zařízení ROH ze dne 8. 6. 1983. 

Dalším důležitým právním předpisem byl zákon č. 53/1959 o jednotné soustavě 

knihoven, tzv. knihovnický zákon. Význam knihoven, jako „důležitého a účinného 

masového činitele socialistické výchovy,“ (zákon č. 53/1959 Sb.) je dále v § 1 formulován 

takto: „posláním knihoven je … přispívat k všestrannému vzdělání pracujících v duchu 

vědeckého světového názoru a pomáhat při zvyšování jejich politické, kulturní a odborné 
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úrovně; zvláště pak přispívat k rozvoji vědy a techniky, k šíření jejich poznatků 

a poskytovat pomoc při řešení politických i hospodářských úkolů a při rozvíjení tvůrčí 

iniciativy lidu v boji za vítězství socialismu.“ (tamtéž, §1) Zákon byl prováděn několika 

vyhláškami ministerstva školství a kultury, např. vyhláškou o povinných a pracovních 

výtiscích. 

Zákoník práce z roku 1965 upravoval povinnost zaměstnavatele k péči o rozvoj 

zaměstnanců. Jedná se o zaškolení a zaučení zaměstnanců vstupujících do pracovního 

poměru bez kvalifikace nebo při přechodu na nové pracoviště či nový druh práce. Zákon 

dále upravil poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpečení při zvyšování 

(vč. získání nebo rozšíření) kvalifikace zaměstnance v souladu s potřebami zaměstnavatele, 

a dále možnost uzavřít kvalifikační dohodu (zákon č. 65/1965 Sb.). Tato ustanovení 

směřovala ke změnám kvalifikačních struktur zaměstnanců, nezbytným k dosažení změn 

ve struktuře hospodářství. Prováděcím předpisem týkajícím se vzdělávání dospělých byla 

vyhláška ministerstva školství č. 131/1983 Sb. o výchově a vzdělávání pracovníků 

v socialistických organizacích. Výchovou a vzděláváním pracovníků se rozumí příprava 

pracovníků k určité pracovní nebo odborné činnosti, zvyšování a rozšiřování jejich 

kvalifikace v souladu s celospolečenskými potřebami a rozvojem organizací. Vyhláška 

stanovila hlavní druhy vzdělávání, tj. zaškolení, adaptační proces, příprava osob se 

změněnou pracovní schopností k výkonu práce, účelová příprava, specializační příprava 

a periodické obnovování a přezkušování způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, 

a dále seznamování pracovníků s pravidly bezpečné a zdravotně nezávadné práce a požární 

ochrany. (vyhláška č. 131/1983 Sb.) 

Zajímavé jsou i některé další podzákonné právní předpisy a strategické dokumenty. 

Sem patří například vládní usnesení č. 264/1966, o podnikovém vzdělávání, které stanoví, 

že stupeň vzdělání je možno získat pouze na státních školách, nebo vládní usnesení 

č. 42/1972, o cyklické průpravě vedoucích pracovníků. K formálnímu začlenění vzdělávání 

dospělých do vzdělávací soustavy došlo v roce 1976 v dokumentu Další rozvoj 

československé výchovně vzdělávací soustavy. (Palán, 2002, s. 44) 
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3 Současná právní úprava vzdělávacího systému v České republice 

 

„Oblast vzdělávání dospělých je v ČR legislativně ošetřena velmi nesystémově. 

Chybí základní právní norma, která by definovala vzdělávání dospělých jako součást 

vzdělávací soustavy.“ (Palán, 2002, s. 166) Významným prvkem současné právní úpravy 

vzdělávání dospělých je zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. Protože tento předpis neupravuje vzdělávání dospělých, respektive další či 

celoživotní vzdělávání, komplexně, musíme v této oblasti pracovat s mnoha dalšími 

právními předpisy jiných právních odvětví, typicky s předpisy pracovního práva, školského 

práva nebo s předpisy upravujícími normativní vzdělávání pro konkrétní profese. V této 

kapitole se budu proto věnovat nejen zákonu č. 179/2006 Sb., ale také dalším souvisejícím 

právním předpisům jiných odvětví.  

Po roce 1989 došlo k odklonu od státní regulace vzdělávání dospělých, které bylo, 

vyjma rekvalifikací a předpisů normativního vzdělávání, plně ovládáno nabídkou 

a poptávkou na trhu. Osvětový zákon z roku 1959 byl bez náhrady zrušen dne 15. 4. 1992 

účinností zákona č. 165/1992 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví 

kultury.   „Stát řešil pouze problémy, které mohly narušit tržní rovnováhu nebo způsobit 

sociální napětí. Proto začal provádět aktivní politiku zaměstnanosti, ve které významná 

role byla připisována i rekvalifikačnímu vzdělávání, pro které stát vytvořil podmínky 

organizační i ekonomické. Zcela mimo zájem státu zůstalo vzdělávání zájmové 

(sociokulturní), ale i soukromé iniciativy v dalším profesním vzdělávání.“ (Palán, Rýznar, 

2000, s. 18–19) Přesto vznikaly návrhy na vytvoření právního předpisu uceleně 

upravujícího vzdělávání dospělých. Nejdále se dostal návrh zákona o vzdělávání dospělých 

z období 1991–1994, kdy byly předloženy jeho zásady Komisi pro správní právo 

Legislativní rady vlády. Jednání o konkrétní podobě zákona však nakonec selhala, což je 

přičítáno obecné nepřipravenosti ČR na takovýto zákon a některým konkrétním obtížně 

řešitelným otázkám, mj. určení podmínek daňového zvýhodnění zaměstnavatelů 

podporujících vzdělávání svých zaměstnanců nebo stanovení rozsahu povinností 

zaměstnavatelů při zvyšování a prohubování kvalifikace jejich zaměstnanců. (Palán, 

Rýznar, 2000, s. 58)  



 

   

  

31 

 

Absence komplexní právní úpravy vzdělávání dospělých vedla a vede k několika 

nežádoucím jevům. V prvé řadě nebylo vzdělávání dospělých zařazeno kompetenčním 

zákonem (viz dále) do působnosti žádného z ústředních orgánů státní správy, což vede také 

k omezení možnosti čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Dalšími problémy, na které 

by mohl zákon a jeho prováděcí předpisy reagovat, jsou například: nevyhovující nebo 

kolísavá kvalita vzdělávání, nekoordinovanost aktivit, nedostatečná anticipace 

a identifikace vzdělávacích potřeb, slabá vazba na měnící se kvalifikační požadavky na 

výkon jednotlivých profesí nebo neexistence informačního systému a monitoringu ze 

strany státních orgánů. (Palán, Rýznar, 2000, s. 17) 

Neexistence právní úpravy byla zjevným problémem a její vznik byl požadován ve 

strategických dokumentech o vzdělávání. Národní program rozvoje vzdělávání z roku 2001 

(Bílá kniha, viz dále) formuluje tři nejzásadnější problémy vzdělávání dospělých v České 

republice, které se v různých obměnách objevují i v dalších dokumentech, a které jsou 

i dnes stále aktuální. Jsou jimi problém kompetencí a právního rámce, neúčinná motivace 

a neexistence mechanismů systémového rozvoje. Také tento program proto stanoví 

vytvoření právního rámce vzdělávání dospělých jako jednu z priorit rozvoje vzdělávání, 

kdy by právní předpis upravoval tyto oblasti vzdělávání dospělých: „pravomoci 

a odpovědnosti nejvýznamnějších aktérů rozvoje vzdělávání dospělých (stát, 

zaměstnavatelé, odbory, obce a regiony, profesní orgány), pravidla financování hlavních 

součástí vzdělávání dospělých, finanční a nefinanční pobídky pro rozvoj vzdělávání 

dospělých a mechanizmy zajišťování kvality, akreditace, certifikace a dalších aspektů 

vzdělávání dospělých.“ (MŠMT, 2001, s. 73)  

Je zřejmé, že zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebylo plně 

dosaženo požadovaných cílů, zejména proto, že v oblasti vzdělávání dospělých nestanoví 

kompetence státních orgánů a neupravuje komplexně financování, zajišťování kvality ani 

další žádané oblasti. Není zákonem o vzdělávání dospělých nebo dalším vzdělávání, ale – 

jak je zřejmé z jeho názvu – pouze zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Některými může být považován za pozitivní krok, nezbytný na cestě k žádoucí 

komplexnější právní úpravě, pro jiné může být tento zákon naopak slepou uličkou, která 

o mnoho let zbrzdila vznik takové právní úpravy. V době neexistence právní úpravy 

vzdělávání dospělých i po vzniku zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání se stát 

„na dlouhé roky dobrovolně vzdal své přirozené role systémotvorného regulátora 
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a iniciátora. Opětné aktivní převzetí této iniciativy by mohlo mj. nabýt podoby nové právní 

normy, která by komplexně – alespoň na deklaratorní úrovni – zastřešovala celou sféru 

dalšího vzdělávání. Nezbývá, než doufat, že sféra dalšího vzdělávání dojde v budoucnu 

svého úplného naplnění a že se podpora všech relevantních segmentů této oblasti stane 

integrální a trvalou součástí politických a ekonomických procesů“ (Šerák, 2012, s. 79) 

 

3.1 Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

 

Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ze dne 

30. 3. 2006 je účinný ode dne 1. 8. 2007 a byl několikrát novelizován, naposledy
1
 dne 

1. 4. 2012, kdy byly dílčí kvalifikace přejmenovány na profesní kvalifikace a úplné 

kvalifikace přejmenovány na úplné profesní kvalifikace. Zákon mění některé právní 

předpisy, např. kompetenční zákon, školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, 

živnostenský zákon, zákon o správních poplatcích a další. Je prováděn vyhláškou 

č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání. Z hlediska systematického patří tento zákon do odvětví školského 

práva, spolu s dalšími zákony (např. školským zákonem, zákonem o pedagogických 

pracovnících, zákonem o vysokých školách atd.), nařízeními vlády a vyhláškami MŠMT 

a dále pokyny, směrnicemi a nařízeními.  

Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je prováděn vyhláškou 

č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání ve znění vyhlášky č. 110/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání. Ta stanoví podrobnosti týkající se Národní soustavy kvalifikací, 

autorizace, zkoušky k dosažení profesní kvalifikace a osvědčení o vykonané zkoušce.  

Zákon neupravuje vzdělávání dospělých v celém rozsahu, ale věnuje se pouze 

dalšímu vzdělávání, kterým se rozumí „vzdělávací proces zaměřený na poskytování 

vzdělání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně. … Pojem je často 

neadekvátně používán jako synonymum pojmu vzdělávání dospělých.“ (Palán, 2002, s. 36) 

                                                           
1
 Ke dni uzavření rukopisu této práce 
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Zákon sám pak užívá negativní vymezení pojmu, když rozumí „dalším vzděláváním 

vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním.“ (zákon č. 179/2006 Sb., § 2 

písm. b) Tím je „předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, 

vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního 

právního předpisu v mateřských školách, základních školách, středních školách, 

konzervatořích a vyšších odborných školách, a studium v akreditovaných studijních 

programech uskutečňovaných podle zvláštního právního předpisu vysokými školami nebo 

jejich součástmi.“ (tamtéž, § 2 písm. a) 

Zákon však nepokrývá další vzdělávání komplexně, věnuje se uznávání – 

tj. procesu zahrnujícímu „všechny akty vedoucí k uznání výsledků všech forem 

celoživotního učení, a to jak cestou prokazování jednotlivých kompetencí u zkoušky, tak 

cestou „důkazů“, referencí, zpracovaných projektů, sledování při práci apod.; uznáváním 

v tomto smyslu je i uznání dokladu o absolvování počátečního vzdělání. Kompetence tu 

neznamená činnosti či soubory činností a zahrnuje v sobě potřebné znalosti, dovedností, 

schopností i způsoby chování.“ (Strádal et al., 2010, s. 2–3) – a ověřování, tedy cestě 

vedoucí k „uznání kvalifikace na základě prokázání kompetencí podle určitého standardu. 

Neměla by být jedinou cestou k oficiálnímu uznávání.“ (tamtéž, s. 3) 

Zákon upravuje systém ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání, kvalifikace, kvalifikační standardy profesní kvalifikace, hodnotící standardy 

profesní kvalifikace, Národní soustavu kvalifikací, pravidla udělování, prodlužování 

platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání, práva 

a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání a působnost orgánů vykonávajících státní správu 

v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. (zákon č. 179/2006 Sb., § 1) 

Těmito orgány jsou autorizující orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

a Národní rada pro kvalifikace, která je poradním orgánem MŠMT pro oblast kvalifikací. 

Zákon upravuje též správní delikty fyzických osob a správní delikty právnických osob 

a podnikajících fyzických osob. (tamtéž, §§ 22–24a) 

Nutnost právní úpravy uznávání kvalifikací vyplývala mj. z nízké účasti dospělé 

populace na vzdělávacích aktivitách a také z požadavků Evropské unie, pro kterou je 

(zejména od roku 2000) celoživotní učení jednou z priorit. „Závěry ze zasedání Evropské 

rady ve Feiře vyzvaly členské státy, Radu a Komisi, aby v rámci oblastí své působnosti 
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formulovaly dlouhodobé strategie a praktická opatření, která by zpřístupnila celoživotní 

učení všem.“ (Důvodová zpráva k zákonu č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, 2005, s. 29) Evropská rada přijala dokument s názvem 

Podrobný pracovní program následných kroků k dosažení cílů systémů vzdělávání 

a odborné přípravy v Evropě jako strategický referenční rámec pro tvorbu vzdělávacích 

politik. „Součástí tohoto programu je i hledání přístupů a metod pro oceňování výsledků 

neformálního vzdělávání a informálního učení. Dosud deklarované cíle jsou: vytvoření 

Národní soustavy kvalifikací v úzké návaznosti na Národní soustavu povolání, propojování 

existujících systémů a oceňování výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.“ 

(tamtéž, s. 30) 

Do účinnosti zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání byly kvalifikace 

upraveny pouze zákonem o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie (viz dále); zde se ovšem nejedná o oceňování 

a uznávání různých cest k dosažení kvalifikací, ale o vzájemné uznávání již získaných 

odborných kvalifikací v rámci Evropské unie. Vypracování návrhu zákona o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání bylo uloženo vládou Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy v usnesení o Národním akčním plánu zaměstnanosti na rok 2003 (Důvodová 

zpráva k zákonu č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

2005, s. 23). V rámci celoživotního učení chyběla „jasně a jednotně stanovená pravidla 

propojující počáteční a další vzdělávání. Neexistuje ucelený formalizovaný systém, který 

by uznával výsledky neformálního vzdělávání a informálního učení a tím přispíval k větší 

míře uplatnitelnosti a flexibility jedinců na trhu práce.“ (tamtéž, s. 29) 

Důvodová zpráva k zákonu o uznávání výsledků dalšího vzdělávání dále konstatuje 

původně nedostatečnou úpravu systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání v českém 

právním řádu a rozdrobenost dílčích ustanovení v resortních předpisech: „Absence obecné 

právní úpravy při současné potřebě vzdělávání či ověřování a hodnocení odborné 

způsobilosti pracovníků v různých profesích způsobila, že v mnoha konkrétních právních 

předpisech v gesci téměř všech resortů jsou obsaženy dílčí specifické úpravy různých 

forem dalšího profesního vzdělávání nebo ověřování kvalifikace nebo odborné způsobilosti 

pro výkon regulované profese.“ (Důvodová zpráva k zákonu č. 179/2006 Sb. o ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 2005, s. 25) 
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Podle důvodové zprávy, s ohledem na politiku celoživotního vzdělávání EU 

a vzdělávací potřeby účastníků měl stát navrhovaný zákon o uznávání dalšího vzdělávání 

na těchto principech: objektivní zhodnocení vzdělání dosaženého mimo vzdělávací 

soustavu, objektivní způsob ověřování tohoto vzdělání, vytvoření předpokladů pro lepší 

uplatnitelnost účastníků dalšího vzdělávání na trhu práce, zahrnutí hlavních uživatelů do 

tvorby systému dalšího vzdělávání, seznámení zaměstnavatelů se znalostmi a dovednostmi 

odpovídajícími certifikátům o dalším vzdělávání a nízká zátěž právní úpravy pro státní 

rozpočet. (Důvodová zpráva k zákonu č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání, 2005, s. 31)  

Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání byl zamýšlen jako jeden z  prvků 

zajišťování kvality dalšího vzdělávání v jeho současné právní úpravě, kdy stát vytvořil 

systém zajišťování kvality v oblasti kvalifikací získávaných v dalším vzdělávání. Stát se 

podílí na zajišťování kvality také zvýšením efektivity vynakládání finančních prostředků 

v dalším vzdělávání v souvislosti s provázáním uznávání kvalifikací a rekvalifikací 

(vyhláškou č. 179/2006 Sb.) a úpravou zkoušek a kurzů dalšího vzdělávání v dalších 

právních předpisech. (Bezděková et al., 2010, s. 4) Zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání přináší hodnocení kvality na výstupu „tzn. je více zohledňováno, aby účastník 

kurzu získal deklarované odborné způsobilosti a byl je schopen také objektivně prokázat. 

Standardizované požadavky na výstupy jsou dobře měřitelné, ověřitelné a vypovídají 

o objektivnější kvalitě systému. … Nástrojem pro objektivní ověření získaných odborných 

způsobilostí je Národní soustava kvalifikací. Tato soustava také přehledně třídí všechny 

úplné a dílčí kvalifikace rozlišované na území České republiky a je klíčovým nástrojem 

pro zavádění systému kvality v oblasti kvalifikací.“ (tamtéž, s. 5) 

Tři roky od účinnosti zákona o ověřování výsledků dalšího vzdělávání je 

publikována v rámci Národního projektu Koncept také analyticko-koncepční studie 

Uznávání dalšího vzdělávání. Jako hlavní problémy zákona v prvních dvou letech 

účinnosti viděla studie nízkou účast v systému uznávání kvalifikací, a dále nedostatek 

prováděcích právních předpisů, méněcennost dílčích kvalifikací, dlouhou dobu schvalování 

standardů, chybějící kontrolní mechanismy nad kvalitou zkoušek a problém, zda centrálně 

stanovit výši úhrady za zkoušku atd. (Strádal et al., 2010, s. 17–18) Mnohé z těchto 

problémů ve větší nebo menší míře přetrvávají do současnosti, lze však vidět určité úsilí ke 

zlepšení, například v novele zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání zákonem č. 
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53/2012 Sb. Dílčí, nyní profesní kvalifikace byly přejmenovány, jak bylo požadováno, by 

neevokovaly dojem neúplnosti, ale naopak byly vnímány jako samostatně uplatnitelné a 

tedy i prestižnější. Dále bylo upraveno postavení autorizovaných osob, výrazně vzrostl 

počet schválených kvalifikací, a to až do úrovně odpovídající maturitní zkoušce, vznikly 

některé prováděcí předpisy, byla zrušena centrální regulace výše poplatku za zkoušku atd. 

Tyto změny jsou však stále do určité míry kontroverzní a odborníci se zcela neshodují na 

jejich nutnosti a přínosnosti. V oblasti uznávání výsledků dalšího vzdělávání je navíc stále 

prostor pro rozvoj, zejména pokud jde schvalování vyšších kvalifikací, publicitu systému 

a informovanost zainteresovaných osob, systém kontroly autorizovaných osob atd.  

Národní soustava kvalifikací 

Národní soustavu kvalifikací (dále jen “NSK“) upravuje zákon o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a rozumí se jí podle tohoto zákona „veřejně přístupný registr všech 

úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných 

a uznávaných na území České republiky.“ (zákon č. 179/2006 Sb., § 2 písm. e) Podle 

tohoto zákona je NSK vedena a zveřejňována státní příspěvkovou organizací Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, a to v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. 

Zákon dále stanoví jaké údaje o úplných profesních kvalifikacích a profesních 

kvalifikacích jsou v ní povinně uváděny. (tamtéž, § 6) NSK je dále upravena výše 

zmíněnou vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Národní soustava kvalifikací vznikala ve dvou projektech Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy: již ukončený NSK1 byl zaměřen na kvalifikace na úrovních 1–3 

a NSK2, probíhající v letech 2009–2015, na úrovně 4–7 (tj. úroveň odpovídající maturitní 

zkoušce a vyšší). Každá kvalifikace má kvalifikační standard a hodnotící standard. Ty 

stanoví, jaké znalosti a dovednosti musí mít uchazeč pro získání dané profesní kvalifikace. 

Na úrovni 7 byla vytvořena také kvalifikace “Lektor dalšího vzdělávání“. (Národní 

soustava kvalifikací, 2015) 

Národní soustava kvalifikací nesmí být zaměňována s Národní soustavou povolání. 

Také ta je veřejně dostupnou internetovou databází a obsahuje popisy povolání, typologii 

pozic a souhrn odborných a obecných kompetencí, které musí mít vykonavatelé 

konkrétních profesí. Národní soustava povolání informuje zaměstnavatele, zaměstnance, 
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státní úřady i vzdělavatele o požadavcích trhu práce, a ty dále propojuje se vzděláváním 

a rozvojem lidských zdrojů. Na vzniku Národní soustavy povolání se podílejí Sektorové 

rady, jako sdružení reprezentující daný sektor nebo odvětví. (Národní soustava povolání, 

2015) Aktualizace a zveřejňování Národní soustavy povolání jsou v kompetenci 

Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti. Národní soustava 

kvalifikací a Národní soustava povolání tvoří propojený systém a jejich provázanost by 

měla být dále posilována.  

 

3.2 Předpisy školského práva 

 

Mezi předpisy školského práva patří kromě zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání také zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 

zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám a zákon č. 109/2002 Sb. 

o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních výchovně preventivní péče 

atd., a dále nařízení, vyhlášky Ministerstva školství, pokyny a další podzákonné právní 

předpisy.  

Rámec školského práva tvoří v prvé řadě Listina základních práv a svobod, která 

stanoví na úrovni ústavního zákona právo každého na vzdělání (zákon č. 2/1993 Sb., čl. 33, 

odst. 1), respektive právo občanů „na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, 

podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.“ (tamtéž, čl. 33, 

odst. 2) Zásady a cíle školského vzdělávání zase upravuje školský zákon, patří mezi ně 

například rovný přístup občanů ČR a EU ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace, 

bezplatné základní a střední vzdělání, uplatňování zásad demokracie atd. (zákon 

č. 561/2004 Sb., § 2) V náznacích se ve školském zákoně objevuje i koncept celoživotního 

vzdělávání, a to v zásadě „možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při 

vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání“ (tamtéž, § 2 odst. 1 písm. h) spolu 

s obecným cílem rozvoje „osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími 

a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský 

život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu 

celého života.“ (tamtéž, § 2 odst. 2 písm. a) Vysoké školy pak mj. „poskytují další formy 
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vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých 

oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání.“ (zákon 

č. 111/1998 Sb., § 1 písm. c)  

Školský zákon v části deváté, tj. v paragrafech 113–114, upravuje další vzdělávání 

ve školách, specificky jednotlivou zkoušku (která obsahem a formou odpovídá závěrečné 

zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové nebo společné části maturitní zkoušky, úspěšným 

vykonáním se však nezíská stupeň vzdělání), uznávání dalšího vzdělání a částečného 

vzdělání, vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři 

a odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, respektive pomaturitní specializační kursy. 

(zákon č. 561/2004 Sb., §§ 113–114) 

Z hlediska vzdělávání dospělých je problematický § 7 školského zákona, který 

stanoví, že „Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona.“ 

(zákon č. 561/2004 Sb., § 7 odst. 1) Zákon pak přímo určuje, druhy školských zařízení: 

„ … zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, 

školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná 

a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. 

Členění školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči stanoví zvláštní právní předpis.“ 

(tamtéž, § 7 odst. 5) Tím ze vzdělávacího systému vylučuje jiné vzdělávání, než ve školách 

a uvedených školských zařízeních což – spolu s opominutím dalšího vzdělávání 

v kompetenčním zákoně – přináší problémy, zejména ve financování a řízení vzdělávání 

dospělých. 

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách upravuje § 60 kurzy celoživotního 

vzdělávání s tím, že podrobnosti budou stanoveny vnitřními předpisy vysokých škol. 

Účastníci kurzů nejsou studenty podle tohoto zákona a o absolvování studia se jim vydává 

osvědčení. Kurzy jsou poskytované bezplatně nebo za úplatu a jsou orientovány na výkon 

povolání nebo zájmově. (zákon č. 111/1998 Sb., § 60) 
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3.3 Další právní předpisy 

 

Ustanovení o vzdělávání se objevují, jak již bylo zmíněno, v mnoha předpisech 

napříč celým právním řádem. Na následujících stranách bude pouze demonstrativní výčet 

nejdůležitějších právních přepisů zasahujících do oblasti vzdělávání dospělých.  

V prvé řadě je nutno uvést právní předpis č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, tzv. kompetenční zákon, 

který upravuje působnost ústředních orgánů státní správy. Vzdělávání dospělých, 

respektive další vzdělávání, není uvedeno jako předmět působnosti žádného z ministerstev. 

To přináší kompetenční problémy a také ztěžuje možnost financování ze státního rozpočtu. 

Zákon svěřuje do působnosti ministerstev jen některé dílčí oblasti související se 

vzděláváním dospělých. §7 odst. 2 stanoví „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor 

v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního zákona a v oblasti 

získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu.“ 

(zákon č. 2/1969 Sb., § 7 odst. 2) Do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí byly 

svěřeny rekvalifikace, Ministerstvu kultury zase například kulturně výchovná činnost 

(tamtéž). 

Některé dílčí kompetence v dalším vzdělávání stanoví také školský zákon. 

„Rekvalifikace mimo soustavu oborů vzdělání se uskutečňují podle zvláštních právních 

předpisů, (zákon o zaměstnanosti) další vzdělávání pro výkon zdravotnických povolání se 

uskutečňuje podle zvláštních právních předpisů v působnosti Ministerstva zdravotnictví 

(Vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve 

zdravotnictví) a další vzdělávání pro výkon zemědělských povolání a činností se 

uskutečňuje podle zvláštních právních předpisů v působnosti Ministerstva zemědělství 

(např. zákon o rostlinolékařské péči).“ (zákon č. 561/2004 Sb., § 114 odst. 7) Podmínky 

pořádání tzv. resortních kurzů stanoví vyhláškou Ministerstvo vnitra či Ministerstvo 

obrany.  

3.3.1 Pracovní právo a zaměstnanost 

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) upravuje záležitosti související se 

vzděláváním dospělých v části desáté „Péče o zaměstnance“, hlavě II „Odborný rozvoj 



 

   

  

40 

 

zaměstnanců“. Za odborný rozvoj je považováno (demonstrativně): zaškolení a zaučení, 

odborná praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace nebo zvyšování kvalifikace. 

Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance vstupujícího do zaměstnání 

bez kvalifikace nebo toho, kdo přechází na jiné pracoviště nebo jiný druh práce (pokud je 

to nezbytné), a dále zabezpečit přiměřenou odbornou praxi absolventům škol. Povinností 

zaměstnance je prohlubování jeho kvalifikace („… její průběžné doplňování, kterým se 

nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; … též její 

udržování a obnovování.“ [zákon č. 262/2006 Sb., § 230 odst. 1]) k výkonu sjednané práce. 

Zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů škol a prohlubování kvalifikace jsou 

považovány za výkon práce, za který přísluší zaměstnancům mzda nebo plat. (tamtéž, 

§§ 227–230) 

Zvýšením kvalifikace podle zákoníku práce je „změna hodnoty kvalifikace; 

zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření.“ (zákon č. 262/2006 Sb., § 231) 

Zákon stanoví minimální práva zaměstnance (tj. pracovní volno a náhrada mzdy nebo 

platu), právo zaměstnavatele sledovat průběh a výsledky vzdělávání a podmínky uzavření 

kvalifikační dohody.  

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zabezpečuje státní politiku zaměstnanosti, 

která zahrnuje mimo jiné zpracování prognóz a koncepcí rozvoje lidských zdrojů, 

koordinaci opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů, tvorbu a koordinaci jednotlivých 

programů a opatření k zajištění priorit v oblasti rozvoje lidských zdrojů, uplatňování 

aktivní politiky zaměstnanosti (ta zahrnuje také rekvalifikace), tvorbu a zapojení do 

mezinárodních programů souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, poskytování podpory 

při rekvalifikaci nebo opatření na podporu rovnosti v přístupu k rekvalifikaci. 

Rekvalifikace 

Rekvalifikace je důležitým nástrojem, který pomáhá státu reagovat na změny 

profesních struktur a trhu práce a tím předcházet nezaměstnanosti. Pro uchazeče a zájemce 

o zaměstnání znamená rekvalifikace možnost reagovat na změny na straně nabídky na trhu 

práce nebo na zdravotní překážky ve výkonu práce, pro zaměstnavatele zase možnost 

uskutečnit organizační a hospodářské reformy a současně si udržet stávající zaměstnance. 
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Rekvalifikace je jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti státu podle § 104 

zákona o zaměstnanosti. „Rekvalifikací se se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, 

rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo 

obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění 

fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu 

rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností 

a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových 

teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.“ 

(zákon č. 435/2004 Sb., § 108 odst. 1)  

Zákon dále stanoví, jaká zařízení mohou provádět rekvalifikaci a podmínky udělení 

a odnětí akreditace vzdělávací programům; prováděcím předpisem je zde vyhláška 

č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, 

organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Tato vyhláška 

odkazuje na systém dalšího vzdělávání podle zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání, když stanoví, že „připravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle 

jiného právního předpisu, koná se závěrečná zkouška podle ustanovení tohoto právního 

předpisu.“ (vyhláška č. 176/2009 Sb., §3) Takovým “jiným právním předpisem“ je zde 

například zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, čímž se rekvalifikace a uznávání 

kvalifikací lépe provazují. 

Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání se uskutečňuje na základě písemné 

dohody mezi Úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, kdy rekvalifikaci 

hradí Úřad práce. Pokud si uchazeč nebo zájemce o zaměstnání zabezpečí rekvalifikaci 

sám, může Úřad práce za stanovených podmínek uhradit rekvalifikačnímu zařízení cenu 

absolvované rekvalifikace. Rekvalifikace zaměstnanců se provádí na základě písemné 

dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. (zákon č. 435/2004 Sb.) Zákon 

o zaměstnanosti také upraví nárok na podporu při rekvalifikaci. Dalším prováděcím 

předpisem v oblasti rekvalifikace je vyhláška č. 519/2004 Sb. o rekvalifikaci 

uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. 
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Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských 

států Evropské unie  

Zákonu o uznávání výsledků dalšího vzdělávání předcházel zákon č. 18/2004 Sb., 

o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Před 

vznikem tohoto zákona bylo v České republice možné jen tzv. akademické uznávání, 

tj. uznávání diplomů, kvalifikací a studijních programů zahraniční nebo jiné domácí 

univerzity a dále uznávání podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení 

vydaných zahraničními školami, pro případy, kdy existovala mezinárodní smlouva 

o rovnocennosti dokladů o vzdělání. Od těchto procesů uznávání se odlišuje profesní 

uznávání, kde se posuzují znalosti a schopnosti osoby, a to dokladem o formální 

kvalifikaci nebo dokladem o faktickém výkonu činnosti. „Výsledkem procesu profesního 

uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby 

mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost. Výsledkem procesu akademického 

uznávání je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání 

poskytovanému v ČR.“ (Důvodová zpráva k zákonu č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie, 2003, 

s. 61) Vzhledem k nepřípustnosti směšování obou druhů uznávání, respektive absenci 

právní úpravy profesního uznávání v ČR, a potřebě uvést uznávání kvalifikací do souladu 

s požadavky Evropské unie na volné uplatnění osob na trhu práce byl vytvořen zákon 

č. 18/2004. 

„Základem tohoto systému je vzájemná důvěra členských států Evropského 

společenství v rovnocennost formálních kvalifikací a zajištění odbornosti výkonu příslušné 

činnosti.“ (Důvodová zpráva k zákonu č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace 

a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie, 2003, s. 61) Zákon 

tedy naplňuje požadavek volného pohybu osob, respektive možnosti jejich uplatnění na 

trhu práce, tím, že jejich kvalifikace bude posouzena určeným orgánem ve správním řízení 

s možností dalšího přezkumu, nezakládá ovšem automaticky nárok pracovat 

v regulovaném povolání v České republice. Ústředním správním orgánem pro uznávání 

profesních kvalifikací je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (tamtéž, s. 61–64)  

http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=242&CT1=0
http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=242&CT1=0
http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=242&CT1=0
http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=242&CT1=0
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Zákon o uznávání odborné kvalifikace, tj. způsobilosti fyzické osoby pro výkon 

regulované činnosti „upravuje postup správních úřadů, profesních komor 

a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1) při uznávání odborné kvalifikace a jiné 

způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud 

byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském 

státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru 

nebo Švýcarské konfederaci.“ (zákon č. 18/2004 Sb., § 1 odst. 1) Zákon vymezuje stupně 

dokladů o kvalifikaci, uznávací orgány a řízení před nimi, právní účinky odborné 

kvalifikace, výkon veřejné správy v oblasti uznávání odborných kvalifikací, 

administrativní spolupráci mezi státy nebo dočasný či přechodný výkon regulovaných 

činností na území ČR.  

3.3.2 Normativní vzdělávání 

Normativní vzdělávání řadíme do dalšího profesního vzdělávání. Rozumí se jím 

takové vzdělávání, které je stanoveno právním předpisem jako povinné pro určené osoby 

nebo v souvislosti s určitými činnostmi. Týká se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a dále je spjato s výkonem některých profesí.  

Přes systematické zařazení do školského práva, hodí se zmínit zákon 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících až nyní, zákon totiž upravuje mj. další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. V § 24 odst. 1 stanoví: „Pedagogičtí pracovníci 

mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si 

obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.“ (zákon č. 563/2004 Sb., § 24 odst. 1) Druhy 

a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanoví podle 

odst. 6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vyhláškou, kterou se stanoví druhy 

a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro 

pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra. Zákon dále upravuje 

akreditaci vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů; prováděcím předpisem je 

vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků. 

Další vzdělávání se realizuje dále například podle zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách. § 111 stanoví, že „sociální pracovník má povinnost dalšího 

vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.“ (zákon č. 108/2006 Sb., 
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§ 111 odst. 1) Dále stanoví, v jakých akreditovaných zařízeních se takové vzdělávání 

uskutečňuje a jaké jsou jeho formy vzdělávání. Účast na vzdělávání podle tohoto předpisu 

se považuje za prohlubování kvalifikace. (tamtéž, § 111) 

Povinné vzdělávání se týká také státních úředníků a úředníků územních 

samosprávných celků. Služební zákon převážně účinný od 1. 7. 2015 v § 77 odst. 1 

písm. e) stanoví povinnost státního zaměstnance prohlubovat si vzdělání podle pokynů 

služebního orgánu a prohlubování vzdělání je též jeho právem podle § 79 odst. 2 písm. d). 

Vzděláváním státních zaměstnanců se pak zabývá hlava IV (§§ 107–111) a § 35 

a následující upraví institut úřednické zkoušky. Pro vzdělávání zaměstnanců ve státních 

úřadech je důležité také usnesení vlády č. 1542/2005 o pravidlech vzdělávání zaměstnanců 

ve státních úřadech. To stanoví, že ve „vzdělávání zaměstnanců se uplatňují principy 

kontinuity vzdělávání, prostupnosti a uznávání vzdělání, variability obsahu a forem 

vzdělávání, kombinace vzdělávání podle těchto Pravidel a jiného profesního vzdělávání, 

plurality subjektů vzdělávání.“ (usnesení č. 1542/2005, čl. 3) Vzdělávání podle tohoto 

usnesení zahrnuje vstupní vzdělávání (úvodní a následné) a prohlubující vzdělávání 

(manažerské, jazykové a vzdělávání v dalších oblastech (tamtéž, čl. 4). Vzdělávání 

úředníků územních samosprávných celků upravuje zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících 

územních samosprávných celků (spolu s vyhláškou o zvláštní odborné způsobilosti 

úředníků územních samosprávných celků). V § 18 stanoví, že „úředník je povinen 

prohlubovat si kvalifikaci účastí na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání, 

a přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti.“ (zákon č. 312/2002 Sb., § 18 odst. 1) 

Zvláštními obory, kde je vzdělávání, nezbytnou součástí profesní dráhy je 

nepochybně zdravotnictví a právo, a to vzhledem k nutnosti aktualizovat znalosti za 

neustálého vědeckého, respektive legislativního vývoje.  

Vzdělávání ve zdravotnictví 

Celoživotní vzdělávání lékařů je členěno na pregraduální, postgraduální, 

a kontinuální. Postgraduální vzdělávání, respektive specializační vzdělávání, tj. vzdělávání 

zaměřené na získání specializované způsobilosti, končí atestační zkouškou, a umožňuje 

samostatnou práci lékaře jako specialisty v některém z oborů. Nejdůležitějším a nejdelším 

je pak vzdělávání kontinuální, které probíhá po celou dobu výkonu praxe lékaře. Česká 

lékařská komora užívá termín „celoživotní vzdělávání lékařů“ a stanoví stavovským 
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předpisem jeho podmínky. Zavádí kreditový systém, přičemž počet kreditů je stanoven 

podle formy a délky vzdělávací akce. Získání diplomu celoživotního vzdělávání lékařů je 

podmínkou pro získání licence k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo primáře. (Česká 

lékařská komora, 2015) 

Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví je 

nejlépe právně upraveným systémem normativního vzdělávání. Upravuje ho zákon 

č. 95/2004 Sb. podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

a zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních). K těmto zákonům vzniklo mnoho prováděcích předpisů, 

například nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, vyhláška 

č. 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

a oborech certifikovaných kurzů nebo vyhláška č. 187/2009 Sb. o minimálních 

požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na 

vzdělávací program všeobecné praktické lékařství.  

Vzdělávání v právnických povoláních 

Poměry soudců jsou upraveny zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Ten 

stanoví, že soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu funkce (zákon 

č. 6/2002 Sb., § 82 odst. 1), a dále, že soudce „je povinen dbát soustavným vzděláváním 

o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon 

funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce, organizované 

Justiční akademií, případně soudy a vysokými školami.“ (tamtéž, § 82 odst. 2) Povinné je 

vzdělávání justičních čekatelů organizované podle zákona o soudech a soudcích 

(ustanovení o Justiční akademii, § 129 a násl.) a podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 

č. 303/2002 Sb. o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů 

a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů. Podobná je 

situace státních zástupců; poměry jsou upraveny zákonem č. 283/1993 o státním 
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zastupitelství, odborná zkouška právních čekatelů výše zmíněnou vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti. 

Zmíněná Justiční akademie, založená podle zákona o soudech a soudcích, pořádá 

výchovné a vzdělávací akce či poskytuje knihovnické a informační služby, soudcům, 

státním zástupcům a dalším zaměstnancům justice. Přes velkou účast na vzdělávacích 

akcích by bylo žádoucí zavedení povinného vzdělávání pro všechny tyto zaměstnance, 

o což se několikrát neúspěšně pokoušelo Ministerstvo spravedlnosti.  

Zákon o advokacii neobsahuje explicitní ustanovení o povinném dalším vzdělávání 

advokátů; jinak je tomu u advokátních koncipientů, kde § 38 odst. 2 stanoví, že koncipient je 

povinen absolvovat vzdělávací akce stanovené Advokátní komorou stavovským předpisem (zákon 

č. 85/1996 Sb., § 38 odst. 2), kterým je usnesení České advokátní komory č. 1/1998 o výchově 

advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů. Advokátní koncipienti jsou povinni 

účastnit se vstupního školení a dále povinných a volitelných seminářů. Usnesení dále například 

stanoví odpovědnost advokáta nebo společnosti, k níž je koncipient v pracovním poměru, za 

splnění cílů výchovy koncipientů, tj. osvojení si právních předpisů a etických norem. Advokátovi či 

společnosti tu však nevzniká žádná sekundární odpovědnost při selhání ve výchově koncipienta. 

(ČAK, 1998) Část III. tohoto usnesení Další vzdělávání advokátů stanoví v odst. 1, že „Komora 

přispívá k dalšímu vzdělávání advokátů zejména vydáváním časopisu a odborných publikací, 

pořádáním vzdělávacích akcí k aktuálním otázkám advokátní praxe a poskytováním služeb 

knihovny Komory.“ (ČAK, 1998, odst. 1) Formálním závěrem procesu výchovy advokátního 

koncipienta je advokátní zkouška realizovaná podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti 

č. 197/1996 Sb., advokátní zkušební řád.  

V případě notářů a notářských koncipientů je problematika vzdělávání upravena v zákoně 

č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti a zkušebním řádem Notářské komory. Poměry 

exekutorů a exekutorských koncipientů upravuje zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti, konkrétně vzdělávání pak stavovský předpis o výchově a vzdělávání. Za 

výchovu exekutorských koncipientů nesou odpovědnost soudní exekutoři, koncipienti jsou povinni 

účastnit se vzdělávacích aktivit pořádaných Exekutorskou komorou.  

Z výše uvedeného vyplývá, že organizace vzdělávání v právnických profesích je 

realizována profesními samosprávami, respektive Justiční akademií. Povinné vzdělávání se týká 

advokátních, ale také notářských a exekutorských koncipientů a justičních a právních čekatelů 

(dále také vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státních zastupitelství). Po složení 

příslušných zkoušek již není účast na vzdělávacích aktivitách povinná. S ohledem na význam 
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aktualizace znalostí a zachování odbornosti v právnických profesích by mělo být zavedení 

takového vzdělávání jako povinného jedním z budoucích cílů. 

3.3.3 Knihovnictví 

V návaznosti na 2. kapitolu, tedy na vývoj předmětné právní úpravy, je nutno 

zmínit také vývoje legislativy v oblasti knihovnictví. Po roce 1989 zákon č. 53/1959 Sb., 

o jednotné soustavě knihoven přestal odpovídat soudobým poměrům a jednotná soustava 

knihoven se fakticky rozpadla. Zákon byl však nahrazen po mnoha kontroverzích až v roce 

2001, dnes již několikrát novelizovaným, zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 

zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002. Souvisejícími předpisy jsou například 

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, Zákon č. 46/2000 Sb., o právech 

a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů (tiskový zákon) a mnohé další. Knihovní zákon se od svého 

předchůdce značně liší; důvodová zpráva k zákonu z roku 2000 uvádí důvody nezbytnosti 

nové právní úpravy, zejména rozpor zákona č. 53/1959 Sb. a prováděcích vyhlášek nejen 

s novou společenskou situací, ale také s platnými právními předpisy, včetně Listiny 

základních práv a svobod. (Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2001 Sb. o knihovnách 

a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, 2000) 

Z odůvodnění navrhované právní úpravy v důvodové zprávě: „Navrhovaný zákon 

o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování přizpůsobuje úpravu oblasti 

knihovnictví strategickým dokumentům vlády v oblasti informační politiky a požadavkům 

současného technologického vývoje. Upravuje poskytování veřejnosti přístupných 

knihovnických a informačních služeb – za tím účelem stanoví práva a povinnosti veřejných 

knihoven, které budou tyto služby zabezpečovat, včetně evidence, revize a ochrany 

knihovních fondů veřejných knihoven, a sankce za porušení uložených povinností. Veřejné 

knihovně zákon umožňuje získat finanční prostředky z peněžních prostředků státního 

rozpočtu nad rámec běžného financování, kdy základní služby a provoz knihovny hradí 

zřizovatel a z veřejných rozpočtů dostávají veřejné knihovny příspěvky na programy 

a granty.“ (Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, 2000) 
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3.4 Strategické dokumenty 

 

Strategické a koncepční dokumenty reagují na trendy ve vzdělávání dospělých 

v České republice i v zahraničí a na dokumenty mezinárodních organizací a formulují 

směry a cíle, ke kterým by se mělo vzdělávání dospělých ubírat. Na tyto dokumenty by pak 

měla reagovat také právní úprava, zapracováním stanovených zásad a politik do 

příslušných předpisů a tedy jejich zavedením do praxe vzdělávání dospělých. Tyto 

dokumenty vždy odrážejí dobu, ve které vznikly, ale je důležité je zmínit, jako iniciátory 

vývoje, nejen právní úpravy. Dokumenty jsou rozděleny na kontextové a resortní a řazeny 

chronologicky. 

Zásadní role vzdělávání a celoživotního učení je zdůrazňována v kontextových 

strategických dokumentech, kde je vzdělávání pouze jednou z mnoha obsahových částí. To 

platí například pro Strategii udržitelného rozvoje ČR z roku 2005, která klade důraz na 

vzdělávání, celoživotní učení a výzkum a vývoj. Národní strategický referenční rámec ČR 

2007–2013, základní programový dokument pro čerpání fondů EU, formuluje některé 

nedostatky v systému a struktuře vzdělávání v ČR; v oblasti dalšího vzdělávání 

nedostatečně rozvinutý systém a nízkou účast dospělé populace. Finanční, ale i řídící 

a intelektuální podpory, se mělo podle tohoto dokumentu dostat nastartovaným změnám, 

mezi něž patřilo také očekávané přijetí zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Národní lisabonský program 2005–2008 konstatuje nutnost rozvoje vzdělávání pro zvýšení 

kvality pracovní síly, zlepšení vzdělávání nezaměstnaných a systematický přístup 

k podpoře celoživotního učení; jako prioritu stanovuje zvýšení veřejných výdajů na 

vzdělávání. (MŠMT, 2007, s. 17–19) Oblasti vzdělávání se věnují také Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2014–2020, Hospodářská strategie České republiky 2015–2020, 

Národní inovační strategie 2012–2020 nebo Konvergenční programy ČR (fiskální strategie 

vlády). 

Již zmíněná Bílá kniha z roku 2001 (Národní program rozvoje vzdělávání) shrnuje 

obecné problémy vzdělávání dospělých a specifické problémy součástí vzdělávání 

dospělých a předkládá konkrétní opatření k jejich řešení. Za jeden z klíčových problémů 

považuje problém kompetencí a právního rámce a navrhuje oblasti, které by měly být 

předmětem nové právní úpravy (viz výše). Přestože ke vzniku zákona o uznávání výsledků 
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dalšího vzdělávání později došlo, nedokázal zákon ve svém obsahu na tyto cíle reagovat 

a ve větší míře je naplnit.  

Mezi specifické problémy bylo zařazeno studium dospělých na vysokých školách, 

další profesní vzdělávání, rekvalifikační a zájmové vzdělávání. Byly stanoveny cíle vesměs 

neprávního charakteru, některé z požadavků by však měly dopad i na právní předpisy. Jde 

například o možnost započtení a uznání znalostí osvojených mimo formální vzdělávání, 

což přinesl zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, stanovením placeného volna 

pro studující zaměstnance nebo možnost odečíst si výdaje na vzdělání ze základu daně. 

(MŠMT, 2001, s. 82–83) 

Dokument Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku vzniknul v roce 

2003 a bezprostředně předcházel vstupu České republiky do Evropské unie. V úvodu 

formuluje některé výzvy, kterým bude Česká republika v budoucnosti čelit v souvislosti 

s rozvojem lidských zdrojů, a v závěru se věnuje cestám k realizaci plánů, jak na tyto 

výzvy reagovat. Mezi hlavní strategické směry a doporučení v oblasti dalšího vzdělávání 

patří opět zpřesnění kompetencí prostřednictvím dokonalejšího právního rámce, větší 

zapojení středních, vyšších a vysokých škol či zavedení komplexních mechanismů 

certifikace lektorů. Strategie se dále věnuje například reformě státní správy a vzdělávání 

úředníků v souvislosti s nově přijatým zákonem o státní službě. (MŠMT, 2007, s. 25) 

Žádaný právní rámec se příliš neliší od požadavků Bílé knihy; měl by především zahrnovat 

„kompetence a odpovědnosti významných aktérů RLZ (stát, zaměstnavatelé, odbory, obce 

a regiony, profesní organizace, školy a vzdělávací instituce atd.), pravidla financování 

hlavních složek RLZ, finanční a nefinanční pobídky pro RLZ a postavení mechanismů 

řízení, především řešení informatiky a výkaznictví, poradenství, záruk kvality, akreditace 

a certifikace.“ (tamtéž, s. 38)  

Strategie celoživotního učení ČR z roku 2007 je hlavním programovým 

dokumentem pro období 2007–2015. „Strategie vychází z analýzy základních 

strategických dokumentů ČR i EU, které se z různých úhlů pohledu dotýkají nebo přímo 

zabývají otázkami celoživotního učení. ... Přínos Strategie celoživotního učení ČR spočívá 

především v propojení dílčích aspektů zmíněných v jednotlivých dokumentech do 

myšlenkově uceleného konceptu celoživotního učení, a dále pak v záměru propojit úsilí 

všech zainteresovaných aktérů při realizaci konceptu celoživotního učení.“ (MŠMT, 2007, 
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s. 5) Prováděcím dokumentem je Implementační plán Strategie celoživotního učení, 

obsahující konkrétní opatření, která mají být realizována mezi lety 2009–2015. Oba 

dokumenty mají formu vládního usnesení.  

„Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho 

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

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

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

umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během 

života.“ (MŠMT, 2007, s. 7) Do celoživotního učení patří tedy také další vzdělávání; 

v něm Strategie identifikuje několik problémů, nejzásadnějším z nich je zde nízká míra 

účasti dospělých na dalším vzdělávání, kdy Česká republika dosahovala u všech forem 

v evropském srovnání průměrných či podprůměrných výsledků. V rámci vizí pro 

celoživotní učení v ČR stanovuje Strategie jako první cíl uznávání a prostupnost. V právní 

rovině směřovala tato vize k naplnění, díky blížící se účinnosti zákona o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání. Mezi další prioritní oblasti byl zařazen rovný přístup ke vzdělávání 

během celého životního cyklu, dále funkční gramotnost, sociální partnerství k dosažení 

souladu nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami rozvoje, stimulace poptávky, 

zajišťování kvality a informační a poradenské služby. Navrhovanými opatřeními pro další 

vzdělávání jsou stimulace jednotlivců i zaměstnavatelů k vyšší účasti na dalším vzdělávání, 

zajištění uznávání různých cest k získání kvalifikace, vytvoření podmínek pro sladění 

nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce, přizpůsobení nabídky potřebám 

klientů, zvýšení dostupnosti vzdělávání, úrovně vzdělávání zaměstnanců (faktor 

konkurenceschopnosti podniků) a kvality dalšího vzdělávání a vytvoření informačního 

a poradenského systému. (tamtéž, s. 47–68) „V oblasti dalšího vzdělávání je strategie CŽU 

zaměřena na dotvoření systému dalšího vzdělávání, tj. právní vymezení odpovědností, práv 

a povinností, nastavení systémových nástrojů pro stimulaci účasti, vytvoření nezbytných 

předpokladů pro realizaci zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, zavedení 

systému hodnocení kvality nabídky, rozvoj poradenského systému pro uživatele dalšího 

vzdělávání.“ (tamtéž, s. 64) 

Jedním z nejaktuálnějších strategických dokumentů je Strategie vzdělávací politiky 

České republiky do roku 2020. Toto vládní usnesení tvoří rámec vzdělávací politiky ČR do 

roku 2020 a je tedy nástupcem Bílé knihy, jejíž platnost byla přijetím Strategie 2020 
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formálně ukončena. „Strategie vychází obecně z myšlenky celoživotního učení, pro jehož 

rozvoj chce v České republice vytvářet koncepční základ. Tohoto ambiciózního cíle bude 

možné dosáhnout jen v případě, že vzdělávací politika bude aktivně přispívat 

k flexibilnímu provazování různých vzdělávacích cest a k větší integraci vzdělávacího 

systému jako celku.“ (Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, 2014, 

s. 5)  

V rámci strategické priority snižování nerovností ve vzdělávání je jedním z cílů 

podpora dostupnosti a kvality dalšího vzdělávání. Strategie 2020 k tomu stanoví 

následující opatření: vytváření podmínek pro vznik pestré nabídky dalšího vzdělávání, 

budování informovaného prostředí stimulujícího poptávku, podpora škol, školských 

zařízení a knihoven jako center celoživotního učení s širokou nabídkou dalšího vzdělávání 

a usměrnění nabídky dalšího vzdělávání podle potřeb trhu práce a v souladu s politikou 

zaměstnanosti. (Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, 2014, s. 23) 

V souvislosti s prioritou podporovat kvalitní výuku a učitele by mělo být mj. posíleno další 

vzdělávání učitelů. 

Cíle a opatření Strategie 2020 jsou zpracovány v několika strategických 

a implementačních dokumentech, mezi které patří například Dlouhodobý záměr vzdělávaní 

a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020, jehož prioritním 

tématem je také další vzdělávání – Národní soustava kvalifikací a prostupnost mezi 

počátečním a dalším vzděláváním. Dlouhodobý záměr tematicky navazuje na Strategii 

celoživotního učení další dokumenty, např. Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

a další.  

Dlouhodobý záměr vzdělávaní a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

stanoví v oblasti dalšího vzdělávání opatření týkající se implementace a rozvoje systému 

uznávání, rozvoje občanského vzdělávání, kvality dalšího vzdělávání, informovanosti, 

podpory škol a knihoven jako center celoživotního učení a zajištění konání mistrovských 

zkoušek v rámci systému dalšího vzdělávání. Tato opatření se budou realizovat 

samozřejmě také změnami v právní úpravě. Dlouhodobý záměr konkrétně požaduje 

například legislativní ukotvení systému hodnocení vzdělávacích institucí, novelizaci 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání k odstranění přetrvávajících nedostatků, 

provedení úprav v souvisejících předpisech (školský zákon, vysokoškolský zákon, zákon 
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o pedagogických pracovnících aj.) ve vazbě na mistrovskou zkoušku, která se má stát 

integrální součástí vzdělávacího a kvalifikačního systému ČR a legislativní ukotvení 

mistrovské zkoušky novelou zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. (MŠMT, 

2011) 

 

3.5 Právo Evropské unie 

 

Evropská unie je zvláštním nadnárodním uskupením států – nejde o mezinárodní 

organizaci v pravém smyslu slova, protože vztah mezi ní a jejími členskými státy je 

subordinační povahy, tj. členské státy se jí „právně podřídily a zavázaly se k tomu, že 

budou respektovat rozhodnutí a jiné právní akty jejích orgánů.“ (Tomášek, Týč et al., 2013, 

s. 55) Evropská unie vytváří vlastní právní řád, který se stal součástí právních řádů 

členských států.  

Z hlediska Evropské unie je vzdělávání dospělých respektive celoživotní učení 

jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti společného trhu. Zároveň považuje EU 

celoživotní učení za nezbytné na cestě k aktivnímu občanství. Postoj Evropské unie 

k celoživotnímu učení formuluje zejména Memorandum o celoživotním učení (viz kap. 1). 

Memorandu předcházela tzv. Bílá kniha: Výuka a učení směrem k učící se společnosti. Jde 

o akční program Evropské komise z roku 1995 o vzdělávání a odborném výcviku, který 

žádal po členských státech přípravu politik a realizaci opatření k dosažení učící se 

společnosti (learning society). Strategickým rámcem pro spolupráci v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy je pracovní program Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020), 

navazující na pracovní program Vzdělávání a odborná příprava 2010 (ET 2010), přijatý 

roku 2002 na základě Lisabonské strategie. ET 2020 vychází ze závěrů Rady ze dne 

12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy a stanoví tyto strategické cíle do roku 2020: „1) Realizovat celoživotní učení 

a mobilitu; 2) Zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy; 3) Prosazovat 

spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství; 4) Zlepšit kreativitu a inovace, 

včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.“ 

(Evropská rada, 2009) 
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Mezi instituce, které se zabývají v Evropské unii vzděláváním, patří Evropský 

parlament a jeho Výbor pro kulturu a vzdělávání, Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu 

a sport, Evropská komise (téma vzdělávání a odborná příprava), Výbor regionů a jeho 

Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum a dále některé agentury: Evropské 

středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Evropská nadace odborného 

vzdělávání, EURYDICE – informační síť o vzdělávání v Evropě atd.   

V evropské vzdělávací politice hrály zásadní roli Boloňský, Lisabonský 

a Kodaňský proces. Boloňský proces byl zahájen Boloňskou deklarací (1999) a je zaměřen 

především na vysokoškolské vzdělávání, uznávání, mobilitu a zaměnitelnost absolventů. 

Proces nevychází z iniciativy Evropské unie, její členské státy jsou však do něj zapojeny. 

Cílem Lisabonského procesu (2000) bylo, aby se Evropská unie stala konkurenceschopnou 

a dynamickou ekonomikou, a zároveň dosáhla udržitelného růstu a vysoké sociální 

soudržnosti. V rámci Lisabonského procesu byl přijat tzv. Podrobný pracovní program 

následných kroků k dosažení cílů systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Mezi 

tyto cíle patří nárůst kvality a efektivity vzdělávacích systémů, usnadnění přístupu 

k vzdělávání a odborné přípravě a otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy světu. 

V tomto programu bylo také požadováno hledání cest pro oceňování výsledků 

neformálního vzdělávání a informálního učení. Kodaňský proces (od roku 2002) se 

zabýval odborným vzděláváním a přípravou; výstupem zasedání ministrů v Kodani byla 

tzv. Kodaňská deklarace. Jako priority byly stanoveny: transparentnost kvalifikací 

a kompetencí, kvalita, transfer kreditů, uznávání výsledků neformálního vzdělávání 

a informálního učení, vzdělávání učitelů atd. (Důvodová zpráva k zákonu č. 179/2006 Sb. 

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 2005, s. 30) Reakcí České republiky 

na tyto procesy bylo mj. přijetí zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.  

Podle Smlouvy o fungování EU má Evropská unie v oblasti všeobecného 

vzdělávání, odborného vzdělávání, mládeže a sportu „pravomoc provádět činnosti, jimiž 

podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států.“ (Evropská unie, 2012, 

čl. 6) V oblasti vzdělávání tedy mluvíme o tzv. podpůrné pravomoci, která „je 

charakteristická tím, že svojí činností pouze podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnost 

členských států, aniž by přitom v těchto oblastech nahrazovala jejich pravomoc (tamtéž, 

čl. 2 odst. 5). Členské státy v těchto oblastech ve skutečnosti nesvěřily Unii žádnou vlastní 

(vnitrostátní) pravomoc. … Smlouva výslovně zakazuje, aby unijní akty v oblastech, které 
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patří do komplementárních politik, harmonizovaly vnitrostátní právní předpisy.“ 

(Tomášek, Týč et al., 2013, s. 156–157 ) 

Podle článku 156 Smlouvy o fungování EU podporuje a koordinuje Evropská 

Komise spolupráci mezi státy mj. i v oblasti odborného a dalšího vzdělávání, a dále 

provádí průzkumy, zaujímá stanoviska a organizuje porady, to vše účelem podpory trvale 

vysoké zaměstnanosti, boje se sociálním vyloučením atd. (Evropská unie, 2012, čl. 156) 

Všeobecné a odborné vzdělávání, mládež a sport dále upravuje hlava XII. Ta v článku 165 

stanoví, že podporuje spolupráci mezi státy k rozvoji kvalitního vzdělávání, přičemž 

respektuje odpovědnost států za obsah výuky a organizaci vzdělávání. Činnost Evropské 

unie se zaměřuje zejména na evropský rozměr vzdělávání, mobilitu, uznávání, spolupráci 

a výměnu informací, rozvoj dálkového vzdělávání atd. K tomu přijímá Evropský parlament 

a Rada podpůrná opatření s vyloučením harmonizace a Rada přijímá doporučení. (tamtéž, 

čl. 165) Článek 166 je věnován odbornému vzdělávání, kde je činnost EU soustředěna 

zejména na adaptaci zaměstnanců prostřednictvím odborného vzdělávání a rekvalifikací, 

lepší přístup k odbornému vzdělávání, mobilitu, spolupráci mezi institucemi a podniky atd. 

(tamtéž, čl. 166) 

Evropská unie vydává ke vzdělávání dospělých, dalšímu vzdělávání 

a celoživotnímu učení množství právně závazných a především právně nezávazných 

dokumentů různé povahy. Mezi závazné právní dokumenty patří například rozhodnutí 

Rady z 2. dubna 1963, kterým se stanoví obecné zásady pro provádění společné politiky 

odborného vzdělávání, rozhodnutí Rady ze dne 16. července 1985 o srovnatelnosti 

odborných kvalifikací mezi členskými státy Evropského společenství nebo rozhodnutí 

Rady ze dne 19. prosince 2002 o podpoře úzké evropské spolupráce v odborném 

vzdělávání a školení. Mezi nezávazné dokumenty patří kromě výše uvedených závěry 

Rady ze dne 15. června 1987 o rozvoji dalšího odborného vzdělávání pro dospělé 

zaměstnance v podnicích, usnesení Rady ze dne 18. prosince 1990 o srovnatelnosti 

odborných kvalifikací, usnesení Rady ze dne 13. července 2001 o roli vzdělávání 

a odborné přípravy v politikách zaměstnanosti, závěry Rady ze dne 13. července 2001 

o následných opatřeních ke zprávě o konkrétních budoucích cílech systémů vzdělávání 

a odborné přípravy, sdělení Komise ze dne 21. listopadu 2001: „Učinění Evropského 

prostoru celoživotního učení realitou“, závěry Rady ze dne 22. května 2008 o vzdělávání 
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dospělých, usnesení Rady o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých ze 

dne 20. prosince 2011 a mnoho dalších. 

Evropský rámec kvalifikací 

Nástrojem Evropské unie k zajištění jednotného přístupu k popisu a srovnávání 

kvalifikací mezi různými vzdělávacími systémy členských států je tzv. Evropský rámec 

kvalifikací, European Qualifications Framework (EQF). Evropský rámec kvalifikací 

zahrnuje osm úrovní, od povinného vzdělání po nejvyšší akademické vzdělání. Národní 

rámec pro Českou republiku tvoří Národní soustava kvalifikací. Podle doporučení 

Evropského parlamentu a Rady by měly být národní rámce uvedeny do souladu s EQF do 

roku 2010. Nejpozději od roku 2012 pak měly všechny doklady o kvalifikaci v Evropské 

unii obsahovat odkaz na příslušnou úroveň v EQF. 
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4 Právní úprava vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU 

 

„Právní řády jednotlivých států se od sebe navzájem liší; pozitivní právo má tedy 

tak říkajíc národní charakter.“ (Boguszak, Čapek, Gerloch, 2001, s. 20) Tato skutečnost 

ovšem neznamená, že národní právní řády vznikají a vyvíjejí se zcela nezávisle. Naopak 

při přípravě národních právních předpisů se vždy bere v úvahu také zahraniční právní 

úprava a zkušenosti s ní. Pro návrh právní úpravy vzdělávání dospělých je proto žádoucí 

podívat se, jak předmětnou problematiku upravují v jiných zemích a získat inspiraci tam, 

kde je to vhodné vzhledem ke specifickým podmínkám České republiky.  

Tradice forem a institutů vzdělávání dospělých se v jednotlivých zemích více či 

méně liší, stejně jako rozsah a obsah jeho právní úpravy a další konstrukční prvky celého 

funkčního systému vzdělávání dospělých. Mezi ty patří legislativní rámec, včetně 

vymezení kompetencí, odpovědnosti, práv a povinností státních orgánů a dalších institucí, 

a dále finanční rámec, alternativní formy, kontrola kvality, dostupnost informací 

a poradenství. Právní úprava vymezuje institucionální, organizační, finanční a jiné aspekty, 

avšak v různých zemích v rozdílné míře. Zatímco některé země přijaly specializované 

zákony výhradně pro oblast vzdělávání dospělých (či celoživotního vzdělávání), v jiných 

samostatný zákon neexistuje, podobně jako v České republice. Vzdělávání dospělých je 

pak upraveno ve školských předpisech, v předpisech pracovního práva a v předpisech 

dalších právních odvětví. (Vychová, 2008, s. 44)  

Podoba právních předpisů o vzdělávání dospělých vychází v každé zemi z místních 

podmínek a tradice, kterou zde vzdělávání dospělých má. Tyto právní předpisy se liší také 

dobrou vzniku, protože každá země přijala potřebu vzdělávání dospělých legislativně 

upravit v jinu dobu. Vesměs ale právní předpisy „začaly vznikat poměrně pozdě. Hopkins 

uvádí, že v Evropě existovalo v roce 1976 65 zákonů ke vzdělávání dospělých. Jenom čtyři 

z nich vznikly před rokem 1950, dvě třetiny až po roce 1970. V USA byl federální zákon 

o vzdělávání dospělých přijat v roce 1965.“ (Beneš, 2008, s. 112–113) 

Některé státy zakotvují ve svých právních řádech také právo na další vzdělávání. 

Patří mezi ně například Německo, Finsko, Španělsko, Dánsko nebo Francie. (Palán, 

Rýznar, 2000, s. 63) 
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V této kapitole se budu dále věnovat právní úpravě vzdělávání dospělých na 

Slovensku a v menší míře také v dalších zemích Evropské unie. Odlišná tradice a právní 

úprava nám mohou přinést zajímavé podněty k tvorbě právní úpravy v České republice.  

 

4.1 Slovensko 

 

 Vzhledem ke geografické a hlavně historické blízkosti je pro nás Slovensko první 

volbou při komparaci právní úpravy. Vzdělávání dospělých se u nás vyvíjelo po dlouhou 

dobu podobně a bylo upraveno stejnými právními předpisy. Obě země jsou členskými státy 

Evropské unie a vliv v nich mají stejné mezinárodní dokumenty. Přesto se právní úprava 

od té český poměrně zásadně liší.  

 V době, kdy se v České republice teprve uvažovalo o právní úpravě dalšího 

vzdělávání, na Slovensku byl vydán zákon č. 386/1997 Z. z. o dalším vzdělávání, účinný 

od 1. ledna 1998. Přestože tento zákon neukládal mnoho konkrétních opatření, prosadilo se 

díky němu další vzdělávání jako součást vzdělávací soustavy Slovenské republiky a jeho 

uskutečňování jako veřejný zájem. (Palán, Rýznar, 2000, s. 62) 

Na rozdíl od České republiky má nyní Slovensko samostatný zákon pro oblast 

celoživotního vzdělávání: zákon č. 568/2009 Z.z. z 1. prosince 2009 o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinností tohoto zákona dne 

1. února 2010 pozbyl platnosti zákon o dalším vzdělávání. Tento zákon upravuje 

celoživotní vzdělávání, ve kterém další vzdělávání navazuje na stupeň vzdělání dosažený 

ve školském vzdělávání, akreditaci programů dalšího vzdělávání, ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, národní soustavu kvalifikací (Národný kvalifikačný rámec), 

informační systém dalšího vzdělávání, systém monitorování a prognózování vzdělávacích 

potřeb v dalším vzdělávání a kontrolu dodržování podmínek akreditace a oprávnění 

realizovat zkoušky. (zákon č. 568/2009 Z. z., § 1 odst. 1) Je zřejmé, že předmět úpravy je 

u tohoto zákona značně širší, než předmět úpravy českého zákona o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání. Důvodová zpráva konstatuje, že zákon legislativně dotváří úpravu 

systému školského vzdělávání a rozšiřuje ji o úpravu dalšího vzdělávání, a dále, že 

zabezpečuje kvalitu dalšího vzdělávání prostřednictvím akreditace vzdělávacích programů, 

stanoví pravidla a postupy pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání a zavádí podpůrné 
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nástroje pro zpřístupnění komplexních informací o vzdělávání dospělých – národní 

soustavu kvalifikací, informační systém dalšího vzdělávání a systém monitorování 

a prognózování vzdělávacích potřeb. (Důvodová zpráva k zákonu č. 568/2009 Z. z., 2009, 

s. 1–2) 

Zákon zdůrazňuje, že celoživotní vzdělávání je základním principem výchovy 

a vzdělávání uplatňovaným ve vzdělávací soustavě Slovenské republiky, což je další 

podstatný rozdíl od současné právní úpravy v České republice. Druhy dalšího vzdělávání 

podle tohoto zákona jsou další odborné vzdělávání, rekvalifikační vzdělávání, kontinuální 

vzdělávání, které je předpokladem výkonu odborné činnosti podle jiných právních 

předpisů, a dále zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání, vzdělávání seniorů a jiné 

vzdělávání. (zákon č. 568/2009 Z. z., § 4 odst. 1) 

Další právní předpisy 

Vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání jsou i na Slovensku zmíněny 

v dalších resortních předpisech, podobně jaké u nás je najdeme ve školském právu, 

pracovním právu a dalších odvětvích.  

Školský zákon č. 245/2008 Z. z. stanoví, že výchova a vzdělávání stojí mj. na 

principech celoživotního vzdělávání a za jeden z cílů výchovy a vzdělávání považuje 

získání kompetencí k celoživotnímu učení. (zákon č. 245/2008 Z. z., §§ 3–4) Zákon také 

zmiňuje možnost vzdělávat dospělé v základních uměleckých školách, v jazykových 

školách a praktických školách a stanovuje příslušné podmínky. Vzdělávání zaměstnanců 

upravuje zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce. Věnuje se zaškolení, zaučení, 

prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace, ale také rekvalifikaci v případě přechodu 

na nové pracoviště, nový druh práce nebo nový způsob práce. (zákon č. 311/2001 Z. z., 

§§ 153–155) Tak jako Česká republika i Slovensko muselo reagovat na potřebu uznávání 

odborných kvalifikací v Evropské unii, a to zákonem 293/2007 ze dne 17. května 2007 

o uznávaní odborných kvalifikácií.  

Úprava normativního vzdělávání na Slovensku se výrazně neliší od české úpravy. 

Mezi předpisy normativního vzdělávání patří například zákon č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákon č. 586/2003 Z. z. 

o advokácii nebo zákon č. 578/2004 Z. z. poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
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a zdravotníckych pracovníkoch. Systémovou a právní úpravu vzdělávání státních 

zaměstnanců upravuje zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, již druhý slovenský právní 

předpis tohoto druhu v pořadí (první z roku 2001).  

Strategické dokumenty  

Podobně jako Česká republika, i Slovensko má svou strategii celoživotního 

vzdělávání. Strategie celoživotního vzdělávání a celoživotního poradenství byla vyhlášena 

v dubnu 2007 s výhledem naplnění cílů do roku 2015. V roce 2011 byla strategie 

inovována a pokračováním byl dokument Strategie celoživotního vzdělávání 2011. 

Důvodem bylo neplnění cílů strategie z roku 2007, konkrétně například neúspěch při 

zavádění nástrojů podle zákona o celoživotním vzdělávání do praxe. Naplňování 

inovované strategie se bude vyhodnocovat v letech 2014, 2017 a 2020. Klíčovými 

problémovými oblastmi Strategie 2011 jsou postoj a motivace jednotlivce k celoživotnímu 

vzdělávání, přibližování výstupů vzdělávání potřebám zaměstnavatelů, poradenské služby, 

kompetence jednotlivců – finanční gramotnost, podnikatelské kompetence, komunikace 

v cizích jazycích, digitální gramotnost a aktivní občanství, a financování dalšího 

vzdělávání. (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2011b, 

s. 1–3) Na rozdíl od české, volí slovenská strategie nadále pojem “celoživotní vzdělávání“.  

Konkrétní opatření k naplňování cílů Strategie 2011 stanoví Akční plán na léta 

2012–2014, s tím, že po uplynutí tohoto období bude vyhodnocen a aktualizován pro další 

cyklus. Prioritami Akčního plánu jsou aktivní celoživotní vzdělávání, vzdělávání 

relevantní pro trh práce, dostupné poradenství a přístup k celoživotnímu vzdělávání. Ke 

každé z nich stanoví opatření s několika dílčími úkoly a termíny jejich splnění. 

(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2011a) 

Dalšími strategickými dokumenty jsou Národní program pro učící se regiony, 

Národní plán regionálního rozvoje, sektorový operační plán Rozvoj lidských zdrojů, 

Národní plán zaměstnanosti, Národní plán výchovy a vzdělávání – Projekt Milénium atd.  
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4.2 Další státy Evropské unie 

 

Tato část shrnuje pouze základní předpisy o vzdělávání dospělých v jednotlivých 

zemích a ukazuje, jakou formu a rozsah právní úpravy tyto země zvolily. Důležité vždy je 

povšimnout si, zda má daná země jeden nebo více právních předpisů pro vzdělávání 

dospělých, zda tyto upravují oblast komplexně nebo jen určité segmenty, a také 

přihlédnout k době vzniku příslušného zákona. Uvedené zákony jsou pouze částí 

legislativy vzdělávání dospělých v těchto zemích; stejně jako v České republice nebo na 

Slovensku by bylo možné zahrnout také předpisy pracovního práva, předpisy normativního 

vzdělávání a další. Záměrem tohoto krátkého shrnutí je zdůraznit, že každá země přistupuje 

ke vzdělávání dospělých a jeho právní úpravě jedinečným způsobem, s ohledem na národní 

tradici a postavení vzdělávání dospělých ve vzdělávacím systému. Pro tuto kapitolu jsem 

vybrala Dánsko a Finsko, jako reprezentanty Skandinávských zemí, všeobecně 

považovaných za země s výjimečně kvalitním vzdělávacím systémem, které navíc zvolily 

způsob právní úpravy vzdělávání dospělých, který je v mnohém odlišný od České 

republiky a Slovenska.  

Finsko 

Vzdělávání ve Finsku stojí na principu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání 

a odborné přípravě a na principu celoživotního vzdělávání a principech Strategie 2020. 

Veřejné autority jsou povinny zabezpečit rovné šance v přístupu ke vzdělávání i po 

ukončení povinného vzdělávání. Nejvyšším státním orgánem je Ministerstvo školství 

a kultury a do jeho působnosti spadá také vzdělávání dospělých. (Ministry of Education 

and Culture, 2015) Finsko má tradičně vysokou účast dospělých na vzdělávacích 

aktivitách. Hlavními úkoly politik a legislativy v oblasti vzdělávání dospělých je zaručit 

dostatek kompetencí na trhu práce, poskytnout vzdělávací příležitosti pro celou populaci 

dospělých a posílit sociální soudržnost a rovnost. Vzdělávání dospělých ve finském pojetí 

zahrnuje vzdělávání a odbornou přípravu k získání certifikátu nebo stupně vzdělání, 

liberální vzdělávání, rozvoj zaměstnanců a další přípravu poskytovanou zaměstnavateli 

a odbornou přípravu na trhu práce poskytovanou nezaměstnaným. (Finnish National Board 

of Education) 
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Mezi zákony upravující oblast vzdělávání dospělých patří například zákon 

o odborném vzdělávání
2
, zákon o odborném vzdělávání dospělých

3
 (č. 631/1998), nařízení 

o odborném vzdělávání dospělých
4
, zákon č. 632/1998 o liberálním vzdělávání dospělých

5
 

a nařízení o liberálním vzdělávání dospělých
 6

. Vzdělávání dospělých je poskytováno na 

všech stupních vzdělávací soustavy a jeho úprava se proto objevuje také v zákoně 

o základním vzdělávání (č. 628/1998), zákoně o sekundárním vzdělávání (č. 629/1998), 

zákoně o univerzitách (č. 645/1997) a mnoha dalších. Finsko tedy zvolilo cestu více 

právních předpisů k dílčím oblastem, které vznikaly především na konci 90. let, přičemž 

také klade velký důraz na možnost dospělých účastnit se vzdělávání v rámci soustavy 

formálního vzdělávání.  

Finská vláda definuje strategie vzdělávání od roku 1997 v pětiletých Plánech 

rozvoje vzdělávání a výzkumu
7
 kde má své pevné místo také strategie vzdělávání 

dospělých. Dalším strategickým dokumentem je Národní strategie celoživotního učení 

z roku 1996. K podpoře odborného vzdělávání dospělých proběhla v roce 2007 reforma 

této oblasti a v letech 2008–2012 proběhl také program rozvoje liberálních vzdělávání 

dospělých. (Ministry of Education and Culture, 2008, s. 1–6)  

Dánsko 

Dánsko je jednou ze zemí, ve kterých má právní úprava vzdělávání dospělých 

pouze krátkou tradici (viz cit. dále). Na druhou stranu faktický výkon vzdělávání 

dospělých má tradici dlouhou a výrazně ovlivnil vzdělávání dospělých v mnoha dalších 

zemích. Úspěšně fungující systém dalšího vzdělávání byl i zde nakonec právně upraven, 

a to zhruba o 10 let později, než tomu bylo ve Finsku. Vzdělávání dospělých v Dánsku 

zahrnuje obecné vzdělávání dospělých, liberální vzdělávání dospělých a odborné 

vzdělávání dospělých. Zákon o obecném vzdělávání dospělých
8
 má č. 311/2008 a upravuje 

mj. General Adult Education Programme, který je součástí národního vzdělávacího 

systému, a to na úrovni sekundárního vzdělávání. (Danish Ministry of Education: Adult 

Education and Continuing Training, 2015) V stejné době vzniklo větší množství právních 

                                                           
2
 Vocational Education Act (vlastní překlad) 

3
 Vocational Adult Education Act (vlastní překlad) 

4
 Vocational Adult Education Decree (vlastní překlad) 

5
 Act on Liberal Adult Education (vlastní překlad)   

6
 Decree on Liberal Adult Education (vlastní překlad)   

7
 Education and Research Development Plan (vlastní překlad)   

8
 Act on general adult education (vlastní překlad)   

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980632?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=liberal%20Adult%20Education%20Act%20
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předpisů, každý jen pro určitý úsek problematiky: zákon o vzdělávání na trhu práce
9
, zákon 

o počátečním a dalším odborném vzdělávání dospělých
10

 nebo zákon o finanční podpoře 

svobodného vzdělávání dospělých
11

. Samostatné právní předpisy upravují institucionální 

strukturu, např. zákon o institucích pro odborné vzdělávání a školení
12

. (Vychová, 2008, 

s. 44–47) 

Na rozdíl od Finska a Slovenska tedy Dánsko právně upravilo vzdělávání 

dospělých relativně pozdě. Opět vidíme několik zákonů pro různé problematiky, zajímavé 

je vyčlenění finanční podpory a institucionální struktury do samostatných právních 

předpisů. 

 

  

                                                           
9
 Act on labour market training 

10
 Act on IVET and CVET for adults 

11
 Act on Financial Support for Liberal Adult Education 

12
 Act on Institutions for Vocational Education and Training 



 

   

  

63 

 

5 Návrhy k budoucí podobě právní úpravy vzdělávání dospělých 

 

Důležitou roli před vytvořením jakéhokoli právního předpisu hraje právní 

axiologie, tedy nauka o hodnotách, jejichž zajištění je účelem práva (právo je zde 

prostředkem). „Preliminární pro právní axiologii je otázka mezí ingerence práva 

v zajišťování hodnot. … Dále je nezbytné nahlížet a respektovat relativitu hodnot a vztahů 

mezi nimi.“ (Boguszak, Čapek, Gerloch, 2001, s. 259) Pokud tedy máme hodnoty, pro 

jejichž ochranu je vytvoření právní úpravy žádoucí, můžeme začít s přípravou návrhu 

právní úpravy této oblasti.  

Při zpracování návrhu právního předpisu k úpravě jakéhokoli předmětu je nutné 

nejdříve shromáždit a analyzovat dostupné informace, a to normativní a nenormativní 

povahy. Informace nenormativní, tj. faktografické povahy zahrnují dosavadní právní 

úpravu a související předpisy, zahraniční právní úpravu analogické materie, a dále 

různorodé statistiky, veřejné mínění, stanoviska odborníků atd., podle povahy předmětu. 

(Boguszak, Čapek, Gerloch, 2001, s. 243–244)  

Současnou právní úpravu vzdělávání dospělých shrnuje kapitola 3; při 

hypotetických úvahách o budoucí právní úpravě však můžeme využít i předcházející 

právní úpravu (kap. 2), srovnání se zahraničními právními předpisy (kap. 4) i rámec daný 

dokumenty mezinárodních organizací (kap. 1). Přestože tímto nejsou zdroje obsahu 

právních předpisů zdaleka vyčerpány, lze již na tomto podkladu formulovat určité závěry. 

Při vytváření právních předpisů je nezbytný pohled do praxe a vyhodnocení stavu a potřeb 

faktického výkonu vzdělávání dospělých.  

Vzdělávání dospělých bylo na našem území upraveno zákonem od roku 1918 a při 

politických změnách byla nová právní úprava vzdělávání dospělých jednou z prioritních 

oblastí. Stejně je tomu i v současnosti, kdy je předpokladem „funkčního systému 

vzdělávání dospělých je závazné vymezení jednotlivých klíčových prvků vytvářejících 

jeho strukturu. Uvědomění si této skutečnosti také vedlo … ke zvýšené aktivitě v oblasti 

legislativní úpravy vzdělávání dospělých.“ (Vychová, 2008, s. 82) Vzdělávání dospělých 

může být upraveno speciálním zákonem pokrývajícím celou oblast, zákonem pokrývajícím 

pouze neformální vzdělávání dospělých (formální upraveno v předpisech školského práva) 

nebo dílčí úpravou v různých předpisech bez existence specializovaného předpisu 
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o vzdělávání dospělých. (Vychová, 2008, s. 82) Třetí možnost se nejeví jako vhodná, 

protože snižuje přehlednost právní úpravy a ztěžuje organizaci, financování a rozdělení 

kompetencí a odpovědností ve vzdělávání dospělých. Beneš však připouští i variantu 

neexistence právní úpravy vzdělávání dospělých, v závěru však konstatuje, že se již 

v současnosti nejedná o běžný jev: „A je sporné, zda je zákonná úprava této oblasti vůbec 

nutná. … lze uvést, že Dánsko mělo do devadesátých let minulého století úspěšné 

vzdělávání dospělých, a sice bez vlastního zákona. To samé platí o těch spolkových 

zemích SRN, které dlouhou dobu vyšly bez zákona. V dnešní době ale většina zemí zákon 

o vzdělávání dospělých má.“ (Beneš, 2008, s. 113) 

Zákon o vzdělávání dospělých by měl obsahovat tyto komponenty: rozsah 

působnosti, charakteristiku systému dalšího vzdělávání (jeho cílů, forem, klasifikace 

činností, poskytovatelů, účastníků a poradenství), vymezení práv a povinností účastníků, 

odpovědnosti poskytovatelů a pravomocí a povinností odpovědných orgánů státní správy, 

a dále zabezpečení účasti na aktivitách vzdělávání dospělých a principy financování. 

(Vychová, 2008, s. 83–84) 

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání obsahuje pouze některé 

z těchto komponentů. Samozřejmostí je rozsah působnosti a dále vymezení práv 

a povinností účastníků a poskytovatelů dalšího vzdělávání a postavení orgánů státní správy 

v dalším vzdělávání. Zákon se na druhou stranu příliš nevěnuje popisu struktur 

a kompetencí v dalším vzdělávání, poradenství ani financování.  

V porovnání současné právní úpravy a starších zákonů uvedených ve 2. kapitole je 

patrných několik rozdílů. Současné právní předpisy akcentují více formální struktury 

a v menší míře připouštějí odchylný výklad. Z hlediska obsahového se zabývají 

problematikami, jako kvalifikace, rekvalifikace a profesní vzdělávání, zatímco starší 

zákony upravovaly převážně politickou a kulturní osvětu, tedy spíše občanské vzdělávání. 

Cíle současných právních předpisů o vzdělávání dospělých se mohou lišit od cílů ve 

starších právních předpisech. Nejde už o vzdělávání obyvatel k demokracii a právům, ale 

o úspěch na trhu práce a konkurenceschopnost jednotlivce, respektive státu. Současné 

právní předpisy musí také akcentovat závazky vyplývající z mezinárodní spolupráce 

a z členství v Evropské unii. Nynější právní předpisy již nestanovují hodnotový rámec 

vzdělávání dospělých a tuto funkci přebírají politické dokumenty a strategie. Jak minulým, 
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tak současným právním předpisům lze vyčítat absenci úpravy financování, které bylo a je 

nezbytným komponentem ve všech dobách. Strategické dokumenty nově kladou důraz na 

kontrolu kvality, monitoring, informování a poradenství ve vzdělávání, tedy komponenty, 

které v minulé, ani současné právní úpravě nenajdeme, ale v budoucnu budou do 

předmětné úpravy pravděpodobně zařazeny.  

Z  uvedeného je patrný značný posun a právní úprava, včetně požadavků na úpravu 

dalších institutů se bude nadále vyvíjet, s nejvyšší pravděpodobností směrem k širšímu 

a komplexnějšímu obsahu. Jako příklad současné úpravě mohou sloužit ustanovení 

o hodnotách obecně ovládajících vzdělávání dospělých nebo ustanovení o občanském 

vzdělávání dospělých, jehož význam považuji nadále za vysoký.  

Shrnutí 

S ohledem na vše výše uvedené je jasné, že právní úprava vzdělávání dospělých 

v České republice nepokrývá komplexně celý svůj předmět. Pokud pracujeme 

s předpokladem, že je žádoucí, aby tento předmět byl právně upraven – vycházíme ze starší 

české právní úpravy i ze situace v zahraničí – je nejdříve nutno zvážit formální stránku. 

Nepochybně půjde o úpravu zákonem, problémem však je vztah tohoto nového zákona 

k zákonu o ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Nabízí se cesta novelizace tohoto 

posledního zákona, nový zákon paralelní ke stávající úpravě anebo vytvoření nového 

zákona, který by obsahoval i problematiku ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. Zásadním problémem první varianty je název zákona o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání. Pokud by zůstal zachován a zároveň by byl novelou rozšířen 

předmět zákona, název by již neodpovídal obsahu a činil by právní úpravu nepřehlednou. 

Jako ideální se nejeví ani paralelní zákon, který by vedl k ještě větší roztříštěnosti 

a nepřehlednosti právní úpravy. Přes vyšší personální a finanční náklady vidím proto jako 

nejlepší řešení vytvoření nového zákona. Ten by zachovával současnou úpravu uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a současně by pokrýval i chybějící komponenty právní úpravy 

vzdělávání dospělých. Jako název by se nabízel „zákon o celoživotním vzdělávání“ či 

„zákon o celoživotním vzdělávání a celoživotním učení“, protože tyto pojmy nejsou dosud 

v českém právním řádu akcentovány.  

Jako inspirační zdroj pro následující analýzu bude sloužit zejména slovenský zákon 

o celoživotním vzdělávání, obsahující mnohé instituty, které českému právním řádu schází. 
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Vždy je nutno kriticky zvážit potřebnost daného institutu v českém právním řádu i jeho 

potřebnost v praxi vzdělávání dospělých, dále náročnost zavádění nových institutů a jejich 

další dopady. V závěru kapitoly se zaměřím i na některé další zákony, které by mohly 

zaznamenat změny v souvislosti se vzděláváním dospělých.  

 

5.1 Zákon o celoživotním vzdělávání 

 

Zákon o celoživotním vzdělávání by měl převzít ustanovení zákona o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a měl by obsahovat některé další instituty. Pokud srovnáme 

předmět úpravy zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a slovenského zákona 

o celoživotním vzdělávání, vidíme hned na počátku zásadní rozdíly. Slovenský zákon se 

věnuje celoživotnímu vzdělávání, jako základnímu principu výchovy a vzdělávání, a dále 

jej dělí na školské vzdělávání a další vzdělávání. Toto ustanovení českému zákonu chybí 

a s ním také obecný princip ovládající vzdělávání dospělých.  

Úvodní ustanovení, tj. § 1
13

 každého rozsáhlejšího předpisu by měl obsahovat 

předmět úpravy daného předpisu. Pro účel této kapitoly se hodí věnovat se předmětu 

zákona o celoživotním vzdělávání až v samém závěru, kdy budou shrnuty všechny jeho 

komponenty. Začínám proto § 2, který je věnován celoživotnímu vzdělávání:  

§ 2 

Celoživotní vzdělávání 

 

(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí všechny aktivity v průběhu celého života jedince, které zvyšují jeho 

vědomosti, dovednosti a schopnosti. 

 

(2) Celoživotní vzdělávání, které tvoří propojený celek všech možností učení a umožňuje získat kvalifikace 

a kompetence různými cestami kdykoli během života, je základním principem výchovy a vzdělávání v České 

republice. 

 

(3) Celoživotní vzdělávání tvoří:  

a) počáteční vzdělávání, kterým se rozumí předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední 

vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního 

právního předpisu v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích 

a vyšších odborných školách, a studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných 

podle zvláštního právního předpisu vysokými školami nebo jejich součástmi, 

b) další vzdělávání, kterým se rozumí vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním. 

(zákon č. 179/2006 Sb., § 2) 

 

                                                           
13

 Následující číslování paragrafů odpovídá číslování navrhovaného právního předpisu 
o celoživotním vzdělávání 
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Toto ustanovení tedy přináší vysvětlení podstaty celoživotního vzdělávání 

a ustavuje ho principem vzdělávání v České republice. Definici počátečního a dalšího 

vzdělávání čerpá z § 2 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a obecná ustanovení 

o celoživotním vzdělávání formuluje na základě slovenského zákona o celoživotním 

vzdělávání a Strategie celoživotního učení České republiky.  

Slovenský zákon o celoživotním vzdělávání upravuje druhy, formy a rozsah dalšího 

vzdělávání a věnuje se vzdělávacím institucím. Český zákon doposud tyto skutečnosti 

neupravuje, neboť se nezabývá cestami k dosažení kvalifikací – a tedy ani formami nebo 

institucemi dalšího vzdělávání. Zákon o celoživotním vzdělávání by je však měl obsahovat 

a to například v podobě následující. Druhy dalšího vzdělávání by mohly být uvedeny v § 3, 

v rámci zvláštního ustanovení věnovaného dalšímu vzdělávání, a to – na rozdíl od 

slovenského zákona – pouze demonstrativně, například: 

§ 3 

Další vzdělávání 

 

(1) Druhy dalšího vzdělávání se rozumí zejména: 

a) další vzdělávání v akreditovaném programu podle tohoto právního předpisu, 

b) další vzdělávání vedoucí k získání dílčí nebo úplné kvalifikace podle tohoto právního předpisu, 

c) rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu
14

, 

d) odborné vzdělávání podle jiných právních předpisů
15

, 

e) občanské vzdělávání, 

f) zájmové vzdělávání. 

 

(2) Institucemi dalšího vzdělávání jsou zejména: 

a) fyzické a právnické osoby autorizované k ověřování odborné způsobilosti podle tohoto zákona, 

b) školy a školská zařízení podle zvláštního právního předpisu
16

, 

c) vysoké školy podle zvláštního právního předpisu
17

, 

d) rekvalifikační zařízení podle zvláštního právního předpisu
18

, 

e) fyzické osoby, jejichž předmět činnosti přímo souvisí se vzděláváním, 

f) právnické osoby, jejichž předmět činnosti přímo souvisí se vzděláváním. 

 

 

Formu (prezenční, distanční a kombinované) a rozsah dalšího vzdělávání, které 

slovenský zákon upravuje, nepovažuji za nezbytně nutnou v našem zákoně uvádět. 

Zatímco forma je spíše otázkou vědeckého členění, které zákon nemusí obsahovat, rozsah 

                                                           
14

 Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti  
15

 Demonstrativní výčet: zákoník práce, zákon o advokacii, zákon o pedagogických pracovnících, 
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, služební zákon a další 
16

 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
17

 Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
18

 Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 
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vyučovacích hodin může, při naplnění stanoveného rozsahu kurzu, zůstat na rozhodnutí 

vzdělávací instituce. Za takových okolností bude zachována větší flexibilita institucí 

dalšího vzdělávání při přizpůsobování vzdělávacích programů potřebám účastníků. Další 

ustanovení by měla obsahovat povinnosti institucí dalšího vzdělávání, včetně obsahu 

povinné dokumentace (§ 4).  

Zde končí první část zákona, tj. „Obecná ustanovení“. Pro obsah a označení druhé 

části se opět hodí nahlédnout do slovenského zákona. Druhá část nazvaná „Akreditace 

dalšího vzdělávání“ by se věnovala akreditacím vzdělávacích programů dalšího 

vzdělávání, – tedy nikoli akreditaci institucí – zejména postavení akreditační komise, 

podmínkám udělení akreditace vzdělávacím programům a odnětí a zániku akreditace 

vzdělávacího programu. Slovenský zákon zde upravuje také postavení garantů 

vzdělávacích programů a závěrečnou zkoušku v akreditovaných programech, včetně 

udělovaného osvědčení. (zákon č. 568/2009 Z. z.) Rozhodnutí, proč udělovat akreditace 

právě konkrétním programům a ne vzdělávacím institucím je inspirováno slovenským 

zákonem o celoživotním vzdělávání a také vysokoškolským zákonem, podle kterého 

podléhá akreditaci studijní program (zákon č. 111/1998 Sb., § 78 odst. 1), a tedy nikoli 

vysoká škola. Akreditace jednotlivých studijních programů dává institucím dalšího 

vzdělávání možnost realizovat i jiné aktivity dalšího vzdělávání, které by byly ryze 

komerční a nekonkurenční vůči akreditovaným programům, popřípadě vzdělávací 

programy dalšího vzdělávání akreditované podle jiného právního předpisu.  

Akreditací se rozumí „Ověření způsobilosti, uznání platnosti - proces, vyúsťující 

v rozhodnutí, jímž se určitému vzdělávacímu programu nebo vzdělávací organizaci 

(instituci) vyjadřuje oficiální uznání, že splňuje dané požadavky - vyhovuje předem 

stanoveným standardům za podmínek, stanovených v předepsané dokumentaci.“ (Palán, 

2010) Akreditace vzdělávacích programů je jednou z cest zajišťování kvality v dalším 

vzdělávání, která je požadována v mezinárodních i národních dokumentech o vzdělávání, 

a byla by v České republice přínosným institutem. Strategie celoživotního učení České 

republiky se věnuje akreditaci v části zabývající se kvalitou složek celoživotního učení. 

Akreditací programů a institucí (spolu s certifikací znalostí jednotlivců) rozumí formální 

procedury, které „ … jsou orientovány na rizika a jejich prevenci. Osvědčuje se jimi pouze 

to, že určitá složka odpovídá požadavkům definovaným v určité normě jako minimálnímu 

standardu. Neprokazuje se tím ovšem dosažení vysoké nebo pro konkrétní situaci potřebné 
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a požadované kvality. … Formální procedury chybí zejména v dalším vzdělávání; jejich 

konstituování by mělo být vázáno zejména na Národní soustavu kvalifikací, která by měla 

plnit úlohu výstupního standardu.“ (MŠMT, 2007, s. 55) V opatřeních pro další vzdělávání 

navrhovaných pro zvýšení kvality dalšího vzdělávání je uvedeno mj. také „podpořit systém 

externího hodnocení kvality nabídky prostřednictvím certifikace lektorů a akreditace 

vzdělávacích programů, které jsou realizovány v souvislosti s čerpáním finančních 

prostředků z veřejného rozpočtu; vyhodnotit kvalitu existujících dílčích aktivit v oblasti 

certifikace, vytvořit standardy a metodiky hodnocení a zajistit podmínky pro jejich 

aplikaci;“ (MŠMT, 2007, s. 68). 

Ustanovení o akreditaci neznamená povinnost akreditace pro všechny druhy dalšího 

vzdělávání. Druhové vymezení povinně akreditovaných programů by stanovil prováděcí 

předpis, zejména pro normativní vzdělávání, které v současné době akreditaci nepodléhá 

(až na výjimky, viz dále). Existující resortní akreditační systémy, tj. akreditace 

rekvalifikačních programů, akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditace vzdělávání úředníků státní správy a místních samospráv, akreditace dalšího 

vzdělávání zdravotníků, akreditace vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

a akreditace vzdělávání v oblasti sportu, by byly těmito ustanoveními dotčeny do té míry, 

že akreditace programů dalšího vzdělávání by se pro ně stala subsidiární právní úpravou. 

Tím by byl naplněn a rozvinut koncepční požadavek na podporu komunikace a spolupráce 

„resortních akreditačních komisí, tak aby byly sjednoceny procedury postupů při 

akreditacích vzdělávacích programů (či vzdělávacích institucí ve vazbě na vzdělávací 

programy).“ (Bezděková et al., 2010, s. 20) Implementační plán Strategie celoživotního 

učení zase požaduje „Vytvořit podmínky pro vznik platformy pro komunikace zástupců 

resortních akreditačních systémů pro sdílení dobrých praxí v rámci jednotlivých systémů. 

Podpořit možné sdílení a rozvoj některých obecných částí systémů (stanovení požadavků 

na doložení kvality vzdělávací instituce, metodika kontrol, vedení databází, elektronické 

podání, minimální standard informovanosti médii umožňující dálkový přístup, atd.) tak, 

aby docházelo k meziresortní spolupráci na tvorbě systémů a aby akreditace směřovala ke 

kvalitě výstupů vzdělávání spíše než k precizaci a formalizaci postupů.“ (MŠMT, 2008, 

s. 110) Jednotná subsidiární úprava by byla silnou odpovědí na tyto požadavky a byla by 

základem pro meziresortní spolupráci a odstranění roztříštěnosti z těchto systémů. 
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Z hlediska implementace by byla akreditace vzdělávacích programů dalšího 

vzdělávání finančně i organizačně nejnáročnějším dopadem zákona o celoživotním 

vzdělávaní.  

Kontrola nad dodržováním podmínek akreditace je na Slovensku předmětem 

samostatné části (tj. části páté), spolu s kontrolou dodržování podmínek udělení oprávnění 

k vykonávání zkoušek k ověřování odborné způsobilosti. Ustanovení o kontrole nad 

dodržováním podmínek akreditace vzdělávacího programu bych z důvodu vyšší 

přehlednosti začlenila do této části, kontrolu nad činností autorizovaných osob do části 

následující.  

Třetí část zákona „Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání“ převezme 

převážnou část ustanovení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání: kvalifikace 

a jejich členění, kvalifikační a hodnotící standard, pravidla udělování, prodlužování 

platnosti a odnímání autorizace, hodnocení odborné způsobilosti a postavení orgánů 

v ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, včetně jimi prováděné kontroly. 

(zákon č. 179/2006 Sb.) Výjimkou bude Národní soustavu kvalifikací (§ 6) a evidence 

autorizovaných osob (§ 15), které budou zařazeny v 5. části mezi nástroje informačního 

systému dalšího vzdělávání. V některých zemích je problematika uznávání kvalifikací 

upravena samostatným zákonem a zásadní otázka, zda se v tomto návrhu vydat cestou 

paralelního právního předpisu k zákonu o uznávání výsledků dalšího vzdělávání byla 

řešena výše. Rozhodnutí integrovat stávající právní předpis do navrhovaného zákona 

vychází z příkladu Slovenka, kde je věc řešena stejným způsobem, což považuji vzhledem 

k rozsahu obou zákonů za přehlednější. Navrhovaný zákon se tak zabývá dalším 

vzděláváním od vzdělávání ve formálním vzdělávacím systému (na který pouze odkazuje) 

a akreditovaných programech až po ověřování a uznávání výsledků neformálního 

vzdělávání a informálního učení. 

Zatímco akreditace jsou systémem kontroly kvality na vstupu a věnují se tedy 

formálnímu vzdělávání, ověřování a uznávání kvalifikací hodnotí kvalitu na výstupu, 

tj. osvojené znalosti a dovednosti, bez ohledu na cestu, která k jejich osvojení vedla, takže 

pokrývají neformální vzdělávání a informální učení. Akreditace a uznávání kvalifikací tedy 

tvoří dohromady ucelený pilíř v systému zajišťování kvality, respektive minimálního 

standardu dalšího vzdělávání v České republice.  
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Zajímavá je čtvrtá část slovenského zákona o celoživotním vzdělávání: národní 

soustava kvalifikací, informační systém dalšího vzdělávání a systém monitorování 

a prognózování vzdělávacích potřeb. Vyjma Národní soustavy kvalifikací, upravené 

v České republice v rámci uznávání kvalifikací, přináší tato část další instituty, které 

v české právní úpravě chybějí: informační systém dalšího vzdělávání a systém 

monitorování a prognózování vzdělávacích potřeb. Informování, monitorování 

a prognózování patří mezi komponenty zajišťování kvality vzdělávání, vedou ke zvyšování 

účasti dospělé populace na vzdělávacích aktivitách a umožňují vytvářet obsah a formy 

vzdělávacích aktivit na míru potřebám trhu práce, zaměstnavatelům a účastníkům. Zahrnutí 

těchto institutů do české právní úpravy jednou z nejdůležitějších a nejvýraznějším změn 

předkládaných v tomto návrhu. 

Jedním ze strategických směrů Strategie celoživotního učení České republiky je 

také poradenství, respektive rozvíjení informačních a poradenských služeb. V komplexu 

vzdělávacích příležitostí je pro „účastníky nezbytné, aby existoval efektivní poradenský 

a informační systém o vzdělávání a zaměstnání, který každému umožní najít si svou vlastní 

vzdělávací dráhu.“ (MŠMT, 2007, s. 56) Strategie hovoří o prakticky neexistujícím 

informačním i poradenském systému pro dospělé, s tím že dospělí využívají nejvíce 

poradenský systém služeb zaměstnanosti. „Práce s uchazeči a zájemci o zaměstnání, se 

znevýhodněnými skupinami a potřeba zvýšení účinnosti rekvalifikací klade vysoké nároky 

na rozsah a kvalitu poradenských služeb, které musí být poskytovány ve vazbě na potřeby 

zaměstnavatelské sféry. Větší individualizace poradenství podle potřeb jednotlivých 

klientů vyžaduje jak nově připravené poradce, tak nové nástroje, inovativní postupy a nové 

formy spolupráce s organizacemi, na které je možno přenášet část poradenských činností.“ 

(tamtéž, s. 56–57) Rozvíjení informačních a poradenských služeb v dalším vzdělávání je 

věnována také kapitola Implementačního plánu. Ten požaduje vytvoření komplexního 

informačního systému o nabídce programů, kurzů, vzdělavatelích, kvalitě nabídky, 

podmínkách účasti atd., zajištění věrohodnosti, dostupnosti a aktuálnosti informací 

a rozšiřování kapacit a zvyšování kvality poradenských služeb. (MŠMT, 2008, s. 7) 

Informačnímu a poradenskému systému se věnuje také jedna z analyticko-koncepčních 

prací v Národním projektu Koncept. Analyzuje legislativu a strategické dokumenty, 

poradenské služby a informační zdroje a poradenské nástroje. Na straně legislativní 

mnohdy konstatuje nedostatečnou nebo neexistující úpravu. Projekt navrhuje vytvoření 
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páteřního informačně-poradenského systému s odpovídajícími službami, nástroji a datovou 

základnou, to celé zastřešeno koordinačními a řídícími orgány odpovědnými za standardy 

služeb a nástrojů, rozvoj a zajišťování kvality. Dopady vzniku tohoto systému na právní 

úpravu by nebyly nijak rozsáhlé. Mohlo by jít o zakotvení odpovědnosti Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí v kompetenčním 

zákoně nebo legislativní zakotvení již existujících poradenských institucí. (Skřivánek, 

Freibergová, Galád et al., 2010) 

V rámci svého předmětu se informování věnují zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání i slovenský zákon o celoživotním učení, možnosti a systém poradenství však 

v těchto zákonech upraveny nejsou. Z hlediska navrhovaných opatření projektu Koncept se 

prozatím legislativní zakotvení poradenství nejeví jako nutné.  

Při zavedení akreditací programů dalšího vzdělávání by připadalo v úvahu také 

vytvoření registru akreditovaných vzdělávacích programů a institucí uskutečňujících tyto 

programy. Dohromady s již existující Národní soustavou kvalifikací a evidencí 

autorizovaných osob by tak vznikl informačního systém dalšího vzdělávání. Zákonné 

ustanovení by mělo tuto podobu: 

§ --
19

 

Informační systém dalšího vzdělávání 

 

(1) Informační systém dalšího vzdělávání je systém registrů obsahující stanovené údaje o institucích, 

vzdělávacích programech
20

 a uznávání kvalifikací v dalším vzdělávání. 

  

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je správcem informačního systému dalšího vzdělávání 

a vykonává dozor nad vedením registrů a zveřejňováním a aktualizací údajů. 

 

(3) Informační systém dalšího vzdělávání tvoří: 

a) registr vzdělávacích institucí uskutečňujících akreditované vzdělávací programy, 

b) registr akreditovaných vzdělávacích programů, 

c) Národní soustava kvalifikací, 

d) evidence autorizovaných osob. 

 

 

 

                                                           
19

 Vzhledem k nepřesnosti, jakou by bylo číslování paragrafů postiženo, nebudu čísla v dalších 
ustanoveních uvádět. 
20

 V ustanovení vymezujícím pojmy by bylo uvedeno celé označení „vzdělávací programy dalšího 
vzdělávání“ (dále jen „vzdělávací programy“) 
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Odstavce 4–7 by stanovovaly údaje povinně zveřejňované v konkrétním registru. 

Odstavec 8 by nakonec stanovil: 

(8) Vzdělávací instituce jsou povinny sdělovat organizacím uvedeným v následujících ustanoveních
21

 změny 

povinně zveřejňovaných údajů. Lhůta pro sdělení údajů činí 3 měsíce. 

 

Následující ustanovení by byla věnována postavení konkrétních registrů, tj. § 6 

a § 15 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále registr vzdělávacích institucí 

a registr akreditovaných vzdělávacích programů. Šlo by zejména o právní formu, funkci 

registru a organizaci, která příslušný registr vede a zveřejňuje, tedy pověřeného 

provozovatele, podle zákona o informačních systémech veřejné správy. 

Slovenský zákon o celoživotním vzdělávání pokračuje v § 23 systémem 

monitorování a prognózování vzdělávacích potřeb. Ustanovení není moc konkrétní, 

stanoví, že ministerstvo vytváří systém monitorování a prognózování vzdělávacích potřeb, 

jehož výstupem je prognóza vzdělávacích potřeb, jako nástroj pro instituce poradenství 

v celoživotním vzdělávání a ministerstva, k usměrňování nabídky celoživotního 

vzdělávání. (zákon č. 568/2009 Z. z., § 23) Monitoringu se věnuje další analyticko-

koncepční studie Národního projektu Koncept. Opět analyzuje právní úpravu monitoringu 

dalšího vzdělávání, která „v některých případech vymezuje, jakým způsobem mají být 

shromažďována a publikována data o těchto typech vzdělávání.“ (Národní vzdělávací fond, 

o.p.s., 2010, s. 6), a to například v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti, zákoně 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání atd. Monitorování stojí na systémech indikátorů, 

s tím, že monitoring provádějí instituce veřejné správy i soukromé instituce sdružené pod 

centrální správou ministerstva školství nebo více ministerstev. V České republice chybí 

koncepční i institucionální zajištění monitoringu dalšího vzdělávání; prioritní řešení 

vyžadují tyto oblasti: vytvoření systému indikátorů, pravidelná publikace, udržení 

stávajících a využití dalších informačních zdrojů a jejich rozvoj v návaznosti na vytvořené 

indikátory a nastavení kompetencí a vazeb mezi institucemi. (tamtéž, s. 18) Požadavek na 

soustavné monitorování kvalifikačních potřeb v uceleném systému identifikace 

a předvídání kvalifikačních potřeb pro aktualizaci Národní soustavy kvalifikací a pro účely 

slaďování nabídky vzdělávání a s potřebami trhu práce a také možnost monitorování 

                                                           
21

 V reálném zákonném textu by byla předmětná ustanovení označena čísly paragrafů. 
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systému celoživotního vzdělávání prostřednictvím akreditací a certifikací zmiňuje Strategie 

celoživotního učení České republiky (MŠMT, 2007, s. 52–58).  

Strategické dokumenty nehovoří o potřebě legislativní úpravy monitoringu dalšího 

vzdělávání a ani slovenská úprava není svým rozsahem příliš přesvědčivá. Systém 

monitorování a prognózování nekonstituuje, ani mu nedává institucionální a organizační 

rámec. Zavedení monitoringu a prognózování jako komplexního systému je jistě důležitým 

úkolem v organizaci dalšího vzdělávání, ale mohlo by zůstat spíše mimo zákonnou úpravu, 

jako strategický úkol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími institucemi.  

Oba zkoumané zákony se dále zabývají správními delikty v dalším vzdělávání, což 

je nezbytné k výkonu kontrolní činnosti a vyvozování důsledků z porušování zákonných 

ustanovení. Správní delikty podle zákona o celoživotním vzdělávání se týkají zejména 

autorizovaných osob a fyzických nebo právnických osob v souvislosti s akreditacemi. 

Jedná se o neposkytnutí povinně uváděných údajů osobám, které vedou registry dalšího 

vzdělávání, o delikty v souvislosti s prováděním zkoušek atd. Výnosy z pokut jsou 

příjmem státního rozpočtu.  

Následuje několik částí zabývajících se změnami zákonů. Zákon o ověřování 

výsledků dalšího vzdělávání jich obsahuje 7, např. změny ve školském zákoně, v zákoně 

o daních z příjmů nebo v zákoně o správních poplatcích. Navrhovaný zákon 

o celoživotním vzdělávání by tyto změny přijal do svého textu a mohl by přinést některé 

další, viz kap. 5.2. Změněna by musela být také vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, a to v poznámce pod čarou č. 4 v § 3, 

který stanovil, že pokud se zkouška koná k získání kvalifikace podle zákona o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání nebo jiného, koná se podle tohoto předpisu také závěrečná 

zkouška. (vyhláška 179/2006 Sb., § 3) Nově by proto v tomto ustanovení měl být uveden 

zákon o celoživotním vzdělávání. 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení se musí v prvé řadě věnovat 

návaznosti nového právního předpisu na zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

dále použití prováděcích předpisů vázaných na zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a účinnosti nového zákona:  
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§ -- 

Přechodná ustanovení 

 

(1) Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a autorizace fyzických a právnických osob se posuzuje 

podle tohoto zákona ode dne jeho účinnosti.  

(2) Započatá řízení o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a udělení autorizace se dokončí 

podle dosavadních právních předpisů. 

(3) Autorizace a osvědčení o kvalifikaci vydané podle zákona č. 179/2006 Sb. se považují za autorizace 

a osvědčení o kvalifikaci vydané podle tohoto zákona.  

(4) Ministerstvo stanoví časový rámec naplňování ustanovení části druhé Akreditace dalšího vzdělávání. 

(5) Dříve udělené akreditace vzdělávacích programů zůstávají nedotčeny a použijí se na ně ustanovení 

dosavadních právních předpisů.  

§ -- 

Společná ustanovení 

 

Pro řízení podle tohoto zákona platí, s výjimkou ustanovení o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky
22

, 

správní řád
23

. 

  

§ -- 

Použití prováděcích právních předpisů 

 

Do doby vydání prováděcích právních předpisů k provedení ustanovení části třetí Ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání se postupuje podle vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených 

k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění vyhlášky č. 110/2012 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání.  

 

§ -- 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

§ -- 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

 

Příprava takovéhoto zákona, věcného záměru, paragrafovaného znění, 

připomínkování atd. může při realistickém odhadu trvat zhruba dva roky, odmyslíme-li si 

možný politický tlak, který by mohl být vyvíjen na vznik zákona, nebo naopak nízkou 

prioritu, která by za jiných okolností mohla přípravu zákona výrazně zpomalit. Účinnost 

k 1. lednu 2018 je tedy pouze orientační, vzhledem k rozsahu zákona.  

                                                           
22

 V reálném zákonném textu by bylo předmětné ustanovení označeno číslem paragrafu. 
23

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-110
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Na závěr se musím vrátit k § 1, který obsahuje předmět úpravy. Na základě výše 

uvedeného by jeho znění bylo rozšířeno na následující: 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon upravuje: 

 a) celoživotní vzdělávání, 

 b) další vzdělávání, jeho formy a instituce, 

 c) akreditace vzdělávacích programů dalšího vzdělávání,  

 d) kvalifikace, kvalifikační a hodnotící standard, 

e) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 

f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího 

vzdělávání, 

g) informační systém dalšího vzdělávání, 

h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti dalšího vzdělávání  

i) správní delikty. 

 

(2) Ustanovení zvláštních právních předpisů upravující počáteční vzdělávání, další vzdělávání, rekvalifikace, 

kvalifikace, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky způsobilosti 

a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé 

regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky nejsou tímto zákonem dotčena. (zákon 

č. 179/2007 Sb., §1 odst. 2) 

 

Tato podoba zákona je samozřejmě v mnoha směrech nedokonalá, nemluvě o formě 

uvedené na předcházejících stranách. Příprava právního předpisu trvá měsíce nebo i léta 

a předchází jí analytické studie, jednání s odborníky o podobně jednotlivých ustanovení 

a další procedury, které vytváří propracované právní předpisy pamatující na všechny 

eventuality a akcentující realitu v oblasti, kterou právní předpis upravuje. Příprava 

paragrafovaného znění je pak dalším náročným úkolem pro právní experty a ve většině 

ustanovení tak toto znění nebylo možno uvést. Tento text je tak spíš nutno považovat za 

soubor více či méně konkrétních návrhů, jak by se právní úprava vzdělávání dospělých 

mohla v České republice dále vyvíjet.  

Je jasné, že uvedený návrh právního předpisu zdaleka nepokrývá všechny oblasti 

související s dalším vzděláváním. Zákon by mohl obsahovat například také ustanovení 

o financování dalšího vzdělávání v České republice, vytvořit systém zajišťování kvality 

dalšího vzdělávání, zavést certifikaci lektorů a stanovit pro ně zvláštní kvalifikační 

požadavky, anebo naplnit některé další z požadavků stanovených Bílou knihou (viz s. 31).  

Tato témata jsou stejně závažná, jako mnohá výše uvedená. Podobně jako u předchozích 

také platí, že na zavedení jejich zákonné úpravy neexistuje mezi odborníky jednotný názor. 

Proto, a také s ohledem na rozsah analýz, které by bylo nutno provést, a dále 
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s přihlédnutím ke slovenskému zákonu o celoživotním vzdělávání, jsem se rozhodla tato 

témata do svého návrhu nezahrnout, přestože jejich význam zůstává nesporný. 

 

5.2 Další právní předpisy  

 

Zákon o celoživotním vzdělávání by přinesl změny mnoha právních předpisů, 

některé vycházející ze zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jiné úplně nové. 

V kapitole třetí této práce byly uvedeny dva zákony, jejichž ustanovení nejsou příznivá pro 

postavení vzdělávání dospělých, a to kompetenční zákon a školský zákon. Návrh nové 

podoby těchto ustanovení následuje. Stranou ponechávám úpravy předpisů normativního 

vzdělávání (např. výše zmíněné povinné vzdělávání soudců po složení justiční zkoušky 

a mnohé další), které svým rozsahem překračuje možnosti této práce a pro tuto práci je 

navíc velmi specifické svým obsahem.  

Kompetenční zákon 

Pokud by se změna kompetenčního zákona realizovala v zákoně o celoživotním 

vzdělávání, mělo by ustanovení tuto podobu: 

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

 

V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:  

 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, 

školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro další vzdělávání podle zvláštního právního 

předpisu,
24

 vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké 

hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. 

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů 

státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního zákona,
25

 

v oblasti akreditace vzdělávacích programů dalšího vzdělávání podle zvláštního zákona
26

 v oblasti získávání 

kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu.
27

 (zákon č. 2/1969 Sb., § 7) 

 

 

 

                                                           
24

 Zákon o celoživotním vzdělávání 
25

 Zákon o celoživotním vzdělávání 
26

 Zákon o celoživotním vzdělávání 
27

 Zákon o celoživotním vzdělávání 



 

   

  

78 

 

Školský zákon 

Změna školského zákona by umožňovala zařazení některých z institucí dalšího 

vzdělávání do vzdělávací soustavy České republiky, znamenalo by to ovšem také nutnost 

zařazení vysokých škol, aby tak ustanovení bylo kompletní. Význam této změny může být 

sporný, jedná se spíše o formální zdůraznění role dalšího vzdělávání ve vzdělávací 

soustavě, která pro nemá na aplikaci školského zákona faktický dopad. 

Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

 

V § 7 odstavce 1 zní:  

 

(1) Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona, vysoké školy podle zvláštního 

právního předpisu
28

 a instituce dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu
29

. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
28

 Zákon o vysokých školách 
29

 Zákon o celoživotním vzdělávání, § 3 odst. 2 písm. a) a d) a dále písm. e) a f), pokud byla těmto 
osobám udělena akreditace dalšího vzdělávání podle tohoto zvláštního právní předpisu.  
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6 Závěr 

 

Právní úpravě vzdělávání dospělých by mohlo být věnováno mnohem více 

prostoru, než se vešlo na stránky této práce, důležité však bylo ukázat šířku tohoto tématu 

a provázanost jednotlivých aspektů, které by nemohly nezávisle existovat a plnit svou 

funkci. Tato diplomová práce stojí na předpokladu, potvrzeném strategickými 

a koncepčními dokumenty, starou právní úpravou a českou i zahraniční zkušeností, že 

vzdělávání dospělých, jako nepostradatelnou složku sytému vzdělávání, je vhodné upravit 

zákonem, a dále se věnuje tomu, jakou podobu by tento zákon měl mít a jaké prvky tuto 

podobu formují. 

Příprava nového právního předpisu je náročným procesem, během kterého musí být 

analyzován kontext právní, sociální, ekonomický a kontext reality předmětné 

problematiky. Na činnosti tak složité jako je příprava návrhu zákona se podílí odborníci na 

tvorbu práva – legislativci – i odborníci v předmětu úpravy, v ideálním případě zastoupeni 

reprezentanty z řad akademiků i odborníků z praxe, které by se právní úprava nikdy 

neměla odcizit. Tvorba právního předpisu probíhá zhruba ve třech fázích. Nejdříve jde 

o zjištění potřeby právní úpravy daného předmětu, tj. zjištění, zda je v právních, 

ekonomických a sociálních podmínkách dané země nutno určitý předmět regulovat 

právem. Následuje vypracování legislativního neboli věcného záměru zákona, který 

analyzuje právní a faktický stav, vyhodnocuje nezbytnost právní úpravy a navrhuje řešení 

z hlediska obsahového i formálního (a dále například dopad příslušného předpisu na státní 

rozpočet, životní prostředí atd.). Třetí fází je pak realizace věcného záměru zákona od 

vytvoření osnovy až do konce vlastního legislativního procesu. V této práci se ve 

zjednodušené formě zaměřuji na první dvě fáze a v několika paragrafovaných 

ustanoveních se dostávám krátce do fáze třetí.  

Za cíl této diplomové práce jsem si zvolila navržení hypotetické právní úpravy 

vzdělávání dospělých v České republice na podkladě mezinárodních, unijních a národních 

analytických, koncepčních a strategických dokumentů, starých právních předpisů, počínaje 

rokem 1918, současné právní úpravy vzdělávání dospělých v České republice a konečně 

právní úpravy této oblasti v zahraničí, zejména na Slovensku. Těmto tématům se věnuji 

v první až čtvrté kapitole této práce, kde je popisuji, analyzuji a snažím se je zobrazit jako 
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ucelený komplex prvků s nezanedbatelným vlivem na obsah a formu navrhované právní 

úpravy. 

V páté kapitole této práce pak navrhuji svou koncepci právní úpravy vzdělávání 

dospělých. Ta je postavena na jednom – novém – právním předpisu, na zákoně 

o celoživotním vzdělávání, za současného zachování ustanovení o vzdělávání dospělých 

v předpisech pracovního práva, školského práva a v předpisech normativního vzdělávání. 

Zákon o celoživotním vzdělávání ruší zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a většinu z jeho ustanovení přejímá a adaptuje ve svém textu. Dále zavádí 

některé nové instituty, jako je akreditace vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, nebo 

vytváří informační systém dalšího vzdělávání. Důležitým krokem je ustanovení 

celoživotního vzdělávání principem vzdělávání v České republice. Tomu by mělo také 

napomoci zanesení dalšího nebo celoživotního vzdělávání do kompetenčního zákona 

České republiky. 

Na závěr je nezbytné opět zdůraznit, že navrhované řešení není jediným možným, 

ale naopak jedním z mnoha, přičemž se tato různorodá řešení liší rozsahem, použitými 

instituty i z hlediska formálního. Při tvorbě reálné právní úpravy by se střetávalo velké 

množství perspektiv a v takových podmínkách by právní úprava dostala podobu 

kompromisnější, ale pravděpodobně více se přibližující ideálnímu stavu. Důležité je proto 

uvědomit si, jak komplikované problematice se věnujeme. Žádný předpis nezaručí 

dokonalé fungování vzdělávání dospělých s vysokou účastí i kvalitou, ale přesto mu může 

výrazně napomoci. V České republice má právní úprava této oblasti stále mnoho 

nedostatků, či alespoň rezerv, a čelí mnoha novým výzvám. Stojíme před velkým 

množstvím úkolů a témat, na kterých je třeba v současnosti a v blízké budoucnosti 

pracovat k dosažení kvalitní právní úpravy, jako jednoho z prvků na cestě ke kvalitnějšímu 

vzdělávání dospělých v České republice 
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