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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá tématem pracovních stáží v rámci programu Erasmus+. 

Výzkumným problémem je zp sob, jakým jsou pracovní stáže v aktuálním programovém 

období nastavené. Za účelem ešení tohoto problému je pomocí evaluačního výzkumu 

zkoumána politika EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy a její cíle jsou porovnány  

s daty získanými z administrativních dokument , které jsou Evropskou komisí požadovány 

pro úsp šné absolvování stáže. Hypotézou této diplomové práce je, že cíl m politiky EU  

v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy současné nastavení pracovních stáží neodpovídá,  

a efektivita pracovních stáží je tak velmi nízká. Hlavními p ínosy této diplomové práce 

jsou zpracování p ehledu vývoje politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy  

a také provedený výzkum administrativních dokument  absolvent  pracovních stáží. 

 

Klíčová slova: Pracovní stáže, odborná p íprava, vzd lávací politika EU, Erasmus+, 

hodnocení efektivity 

 

 

 

Abstract 

 

The diploma thesis engages with the topic of Erasmus+ Traineeships. The research 

question is the set-up of the Erasmus+ Traineeships during the 2014-2020 period. To 

answer this question, the EU policy for education and training is being assessed and its 

aims are compared with data gathered from the official administrative documents required 

for  

a successful completion of a traineeship. The hypothesis of this diploma thesis is that the 

aims of the EU policy for education and training and the current set-up of the Erasmus+ 

Traineeships do not correspond. As a result, the traineeship effectivity is very low. The 

main contribution of this diploma thesis is the complex analysis of the EU policy for 

education and training, and the performed research of the administrative documents of 

selected participants of the Erasmus+ Traineeships programme.   

 

Key words: Traineeships, vocational training, EU education policy, Erasmus+, efficiency 

assessment 
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0 Úvod 

Pracovní stáže jsou v programovém období 2014-2020 rozší eného programu 

Erasmus+ jednou z priorit Evropské komise v boji proti nezam stnanosti mladých. Roste 

tak tedy i počet student , kte í takové pracovní stáže v zahraničí absolvují. 

V akademickém roce 2013-2014 vyjelo na pracovní stáže do všech programových zemích 

tehdejšího programu Erasmus celkem 1 317 student  z České republiky ĚD m zahraniční 

spolupráce, 2017b). V akademickém roce 2014-2015 v novém programu Erasmus+ to již 

bylo 1 6Ř3 student  z České republiky, což je oproti p edchozímu roku zvýšení o 27,Ř % 

ĚD m zahraniční spolupráce, 2017b). Dle statistik Domu zahraniční spolupráce od 

akademického roku 2007-2008 do roku 2014-2015 jsou studenty pro pracovní stáže 

stabiln  nejoblíben jší N mecko a Velká Británie s více než 1000 studenty za sledované 

období ĚD m zahraniční spolupráce, 2017b). Vzhledem ke stoupající tendenci počtu 

zájemc  o pracovní stáže v zahraničí a podpo e tohoto programu ze strany Evropské 

komise, lze p edpokládat, že na pracovní stáže v následujících letech vyjede ješt  více 

student . Z výše uvedených d vod  je podle mého názoru d ležité se v novat podrobné 

analýze a kritické reflexi nastavení pracovních stáží ve sv tle politiky vzd lávání  

a odborné p ípravy Evropské unie Ědále jen „EU“ě. 

Oblastí výzkumu této diplomové práce jsou tedy pracovní stáže v rámci programu 

Erasmus+. Výzkumným problémem je zp sob, jakým jsou pracovní stáže v aktuálním 

programovém období nastavené. Za účelem ešení tohoto problému budu pomocí 

evaluačního výzkumu zkoumat politiku EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy a budu 

její cíle porovnávat s daty získanými z administrativních dokument , které jsou Evropskou 

komisí požadovány pro úsp šné absolvování stáže. Budu se zabývat výzkumnou otázkou: 

„Odpovídá nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+ v aktuálním 

programovém období cíl m politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy, a je tedy 

efektivní?“ Hypotézou této diplomové práce je, že cíl m politiky EU v oblasti vzd lávání  

a odborné p ípravy současné nastavení pracovních stáží neodpovídá, a efektivita je tak 

velmi nízká. 

Navzdory významu výše uvedené problematiky je její zpracování v odborné literatu e 

nedostatečné. Jediná ucelená publikace v nující se historickému vývoji politiky EU 

v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy je EUROPEAN COMMISSION. The History of 

European cooperation in education and training: Europe in the making, an example. 

Luxembourg: Office for Official Publications of European Communities, 2006. ISBN 92-

894-8986-3, a proto byla p i p íprav  této práce jedním z nejd ležit jších zdroj . V českém 
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prost edí lze zmínit monografii BRDEK, Miroslav a Helena VYCHOVÁ. Evropská 

vzdělávací politika: programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004. Tato publikace nicmén  

nepokrývá zkoumanou oblast do odpovídající hloubky a její využití je tedy omezené. Téma 

politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy je okrajov  zmiňováno v p íslušných 

kapitolách obecn  používaných učebnic o Evropské unii Ěnap . FIůLů, Petr a Markéta 

PITROVÁ. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009; 

DOČKůL, Vít, Petr FIůLů, Petr KůNIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika  

v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006 či CIHELKOVÁ, Eva. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, 

governance. Praha: Oeconomica, 2011, p ípadn  MILANA, Marcella a John HOLFORD, 

eds. Adult Education Policy and the European Union: Theoretical and Methodological 

Perspectives. Rotterdam: Sense Publishers, 2014). O n co bohatší je výb r článk  

v odborných časopisech Ěnap . MARTENS, Kerstin, Carolin BALZER, Reinhold 

SACKMANN, a Ansgar WEYMANN. Comparing Governance of International 

Organisations - The EU, the OECD and Educational Policy. Bremen: TranState working 

papers, No. 7, 2004 či WůLKENHORST, Heiko. The Changing Role of EU Education 

Policy: a Critical Assessment. Paper for the EUSA Ninth Biennial International 

Conference March 31 - April 2 in Austin, Texas. 2005 nebo DAUN, Holger. The New 

Mode of Governance in European Education – in the Context of Globalization and EU-

ification. Orbis Scholae, 2010, 4(2)). Zajímavým poznatkem p i rozboru literatury bylo 

zjišt ní, že r zným aspekt m politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy se 

v českém prost edí v nuje pom rn  velké množství záv rečných kvalifikačních prací. 

Jejich auto i byli konfrontování se stejnými problémy p i rešerši zdroj  jako já – tedy 

s nedostatkem sekundárních zdroj . 

Z výše uvedeného je tedy patrné, že jsem p i svém výzkumu čerpala zejména 

z primárních zdroj , tedy z oficiálních publikací vydaných institucemi EU. Cenné 

informace jsem také získala z internetových zdroj  Ěnap . statistiky Domu zahraniční 

spolupráce). 

Zvlášt  cenné poznatky jsem získala prost ednictvím administrativních dokument , 

které jsou Evropskou komisí požadovány pro úsp šné absolvování stáže. Jedná se 

konktrétn  o Traineeship Agreement, Traineeship Certificate1 a Záv rečnou zprávu. Tyto 

                                                 
1 Názvy t chto dokument  uvádím v anglickém jazyce, jelikož jde o dokumenty, které student 
p edkládá p ijímající instituci v zahraničí, proto je d ležité odstranit jazykovou bariéru použitím 
jazyka anglického. 
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dokumenty, s ohledem na jejich charakter a vypovídající hodnotu o zkušenostech 

jednotlivých student , lze označit za primární zdroje.  

Stať diplomové práce začíná teoretickou částí, kdy oblast výzkumu zasazuji do 

kontextu teorií evropské integrace. Díky tomuto teoretickému ukotvení je osv tlen p ístup 

tv rc  evropské politiky k integračnímu procesu. To je d ležité pro pochopení kontextu 

historického vývoje politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy, který je 

p edstaven následn . S ohledem na složitý a v historické perspektiv  prom nlivý charakter 

politiky vzd lávání a odborné p ípravy, který byl determinován celou adou aktér , jejichž 

preference se rovn ž prom ňovaly, bylo pot eba historický p ehled vývoje zmín né 

politiky zpracovat detailn  a vysv tlit procesy, které daly této politice dnešní podobu. 

Zmín ná problematika je obsahem druhé kapitoly. Následn  se budu zabývat rolí a funkcí 

pracovních stáží v politice EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy. Podrobn  se budu 

v novat cíl m programu Erasmus+ a jejich souvislosti se strategickými dokumenty EU. 

Zejména se zam ím na možnost kvantifikovatelnosti daných cíl  s ohledem na hodnocení 

jejich dosažení. V další kapitole se zam ím na aktuální nastavení politiky EU v oblasti 

vzd lávání a odborné p ípravy, a to p edevším na dokumenty, které EU požaduje pro 

úsp šné ukončení stáže. Obsahem páté kapitoly bude podrobná analýza uvedených 

administrativních dokument  a jejich vztahu k výše zmín ným cíl m stanovených 

strategickými dokumenty. V poslední kapitole potom provedu vyhodnocení efektivity 

nastavení pracovních stáží v aktuálním programu Erasmus+, shrnu tedy výsledky výzkumu 

a zasadím je do kontextu p edchozích kapitol. V záv ru zodpovím na výzkumnou otázku 

uvedenou výše a potvrdím nebo vyvrátím hypotézu této práce. 

Co se týká vlastního výzkumu, tak jsem zvolila kvalitativní metodologii, jelikož 

vedený výzkum se opírá o již existující dokumenty. Lze je tedy jen t žko p evést na 

statistická kvantitativní data, jako by tomu mohlo být nap íklad p i výzkumu pomocí 

dotazníkového šet ení, který si badatel sám nastaví. Hlavní metodou, kterou jsem použila 

je evaluační výzkum, protože tato metoda nejlépe odpovídá výzkumné otázce, kdy kriticky 

evaluuji efektivitu politiky a nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+.  

Operacionalizace samotného výzkumu má své t žišt  ve dvou oblastech – analýze 

dokument  a doplňujících rozhovorech. Dokumenty, které zkoumám, pocházejí od 

absolvent  pracovních stáží 6 vysokých škol v České republice. Pro pot eby výzkumu jsem 

analyzovala dokumenty pouze z programového období 2014-2020, protože je to období 

aktuální a mé poznatky mohou být zohledn ny p i nastavení programu Erasmus+ 

v následujícím programovém období. Tento p ístup se mi jeví jako daleko p ínosn jší než 
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nap íklad komparace p edchozích již uzav ených období či komparace současného  

a minulého programového období. Jedná se tedy o akademické roky 2014-2015, 2015-

2016 a 2016-2017. Díky součinnosti konsorcia vysokých škol EDUCA International, o.p.s. 

se mi poda ilo získat dokumenty od 237 student , tedy 237 vzork , které p edstavují 

relevantní počet z populace pro m j výzkum. Doplňující rozhovory jsem pak vedla s Ing. 

ůndreou Janáčkovou a JUDr. Josefem Vochozkou, kte í spravují agendu pracovních stáží 

na institucích, ve kterých p sobí. Tyto rozhovory mi pomohly ješt  lépe pochopit 

konkrétní aspekty zkoumané problematiky i širší kontext. 

Ráda bych na tomto míst  pod kovala vedoucímu práce doc. PhDr. Pavlu 

Kucha ovi, CSc. za cenné rady a odborné vedení. Cht la bych také pod kovat Ing. Andree 

Janáčkové a JUDr. Josefu Vochozkovi za čas, který mi v novali, a za informace cenné pro 

m j výzkum. D kuji také Metropolitní univerzit  Praha, o.p.s. a EDUCů International, 

o.p.s. za data o absolventech stáží, která mi laskav  poskytly. Cht la bych také pod kovat 

svému p íteli Mgr. et Mgr. Vítu Nejedlovi za nesčetné konzultace v oblasti evropské 

politiky, a hlavn  za neustálou podporu ve všem, co d lám. 
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1 Teoretický rámec výzkumu politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy 

P i výzkumu politiky v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy v kontextu evropské 

integrace se p ed historickým p ehledem vývoje této politiky jeví jako vhodné použít 

základní teoretická východiska z oboru politologie, resp. evropských studií. Tento 

teoretický rámec je nápomocný p i pochopení kontextu vývoje až k dnešnímu nastavení. 

Základní rozd lení teoretických p ístup  lze spolu s Petrem Fialou a Markétou 

Pitrovou (2010, s. 17–21) provést s ohledem na vztah k suverenit  členského státu 

nadnárodní entity, jakou je Evropská unie. V této souvislosti m žeme tedy rozlišit jednak 

teoretické paradigma supranacionalismu, které p edpokládá posilování nadnárodních 

struktur na úkor jednotlivých členských stát  za účelem spln ní vytyčených úkol ,  

a jednak paradigma intergovernmentalismu, jež vychází z koncepce nedotknutelnosti 

suverenity národních stát  a spolupráce takových stát  na principu svrchované rovnosti  

a ve form  mezinárodní smlouvy nebo mezinárodní organizace.  

Výše uvedená paradigmata tvo í základní teoretický rámec a je možné v každém 

z nich identifikovat konkrétní teorie. S ohledem na zam ení této práce není obsahem této 

kapitoly komplexní p ehled všech teorií evropské integrace. Proto jsem vybrala jednak ty, 

které nejvýrazn ji odrážejí jednotlivá paradigmata Ěfederalismus, neofunkcionalismus),  

a dále ty, které reflektují reálný vývoj evropské integrace (teorie vzájemné závislosti nebo 

teorie víceúrovňového vládnutíě. Z ostatních teorií je nicmén  t eba zmínit 

funkcionalismus Davida Mitranyho a liberální intergovernmentalismus Andrewa 

Moravcsika. 

1.1 Supranacionální p ístup 

V p ípad  supranacionálního p ístupu lze identifikovat jako konkrétní teorie nap .  

federalismus nebo neofunkcionalismus. Jejich společným východiskem je vytvo ení 

politické unie na evropské úrovni, ale liší se v metodách, resp. zp sobech, kterými 

k tomuto cíli mohou jednotliví akté i dosp t. Federalismus požaduje jednorázový p enos 

pravomocí z národních stát  na nadnárodní entitu v nejširším možném rozsahu. D vodem 

je efektivní pln ní úkol , které p ed jednotlivými státy stojí, ale je obtížné je plnit 

samostatn  orgány a prost edky jednotlivých stát . Dalším d vodem je zajišt ní 

bezpečnosti v rámci v tšího celku. Mezi federalistická východiska pat í p edstava, že silná 

úst ední moc dokáže zkrotit konkurenční a často protich dné ambice jednotlivých 

členských stát , které jsou nebezpečné, pokud jsou vedeny pouze svými partikulárními 

zájmy. Naopak tato úst ední moc dokáže sladit zájmy všech a odstran ním konkurence 



 10 

zajistit ekonomický prosp ch a eliminací vzájemných ozbrojených konflikt  garantovat 

mír na kontinentu.  

Podrobn ji k myšlenkovým základ m federalismu viz nap . COUDENHOVE-

KALERGI, Richard Nicolaus von. Pan-Evropa. Praha: Panevropa, 1993. ISBN 80-

900034-7-8, nebo SPINELLI, Altiero a Ernesto ROSSI.  The Ventotene Manifesto [online]. 

2015 [vid. 2017-03-11]. Dostupné z: http://www.federalists.eu/uef/library/books/the-

ventotene-manifesto/. 

P i aplikaci federalismu na politiku vzd lávání a odborné p ípravy by se jednalo  

o p enos pravomoci v oblasti definice vzd lávacích plán , harmonizace vzd lávacích 

systém , resp. vytvo ení jednotného vzd lávacího systému, a sjednocení výstup  

vzd lávací soustavy. Motivací by bylo usnadn ní pohybu kvalifikované pracovní síly 

v rámci jednotného pracovního trhu evropské federace díky srovnatelnému profilu 

jednotlivých pracovník . S ohledem na odlišné kulturní a sociální podmínky 

v jednotlivých zemích Evropské unie a pomalý proces harmonizace spolupráce v oblasti 

vzd lávání se nejeví tento scéná  jako p íliš pravd podobný. 

Neofunkcionalismus na rozdíl od federalismu vidí jako efektivní cestu postupnou 

integraci, resp. postupný p enos pravomocí na evropskou úroveň, a to na základ  

pozitivních zkušeností z oblasti, kde již p enos na evropskou úroveň prob hl. Tento proces 

je v teoriích evropské integrace označován jako tzv. efekt p elévání Ěangl. spillover effectě. 

Zastánci neofunkcionalismu tedy prosazují, aby proces integrace probíhal pozvolna 

v závislosti na v li jednotlivých aktér , kterými nejsou pouze národní státy, ale také 

zájmové skupiny, které jsou sdruženy do tzv. sítí a centrální politická moc nadnárodní 

entity, která požívá značné nezávislosti (Pitrová, 2010, s. 17–21). Teprve pokud se 

nadnárodní p ístup k ešení konkrétních problém  osv dčí, má být p istoupeno k integraci  

i v další oblasti, p íp. oblastech.  

Podrobn ji k teorii neofunkcionalismu viz nap . HůůS, Ernst B. The Uniting of 

Europe: political, economic and social forces, 1950–1957. Notre Dame: University of 

Notre Dame Press, 2004. ISBN 978-0268043476.  

V oblasti politiky vzd lávání a odborné p ípravy by tedy došlo k harmonizaci 

vzd lávacích systém  v d sledku dobrých zkušeností s integrací v p íbuzných odv tvích. 

S ohledem na charakter postupující evropské integrace, která začala v oblasti t žby  

a obchodu s uhlím a ocelí a pozd ji se rozší ila do dalších sektor , se jeví jako možné, aby 

došlo k výše uvedenému „p elití“ do oblasti vzd lávání. Otázka jednotných standard  

kvalifikací je s ohledem na volný pohyb pracovní síly uvnit  jednotného pracovního trhu 
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velmi relevantní. Lze si tedy celkem dob e p edstavit, že harmonizace na evropské úrovni 

p jde i dál než jen do oblasti vzájemného uznávání diplom , vysv dčení a výučních list  

nebo podpory studijní mobility. 

1.2 Intergovernmentální p ístup 

Mezi teorie vycházející z intergovernmentálního paradigmatu je možné za adit 

nap . teorii vzájemné závislosti nebo teorii víceúrovňového vládnutí. Ob  teorie reflektují 

významné aspekty evropské integrace tak, jak je bylo možné zaznamenat v dosavadním 

vývoji. Teorie vzájemné závislosti tak, jak byla formulována teoretiky oboru 

mezinárodních vztah  Josephem Nyem a Robertem Keohanem, klade d raz na pokles 

významu vojenské síly v mezinárodních vztazích, a naopak vzestup ekonomických faktor  

a obecn  tzv. m kké síly Ěangl. soft powerě. Státy jsou navzájem natolik ekonomicky 

propojeny, že nedává smysl použít ozbrojenou moc mezi sebou, protože by to znamenalo 

ohrožení vlastních národních zájm . Proto je lepší spolupracovat a spory ešit 

vyjednáváním, p ípadn  sm nou jedné výhody za jinou (Keohane, Nye, 1987, s. 725–753). 

Evropská integrace byla ve své moderní podob  Ěpo druhé sv tové válceě založena 

na mírové spolupráci mezi státy a odmítnutí ozbrojené síly jako prost edku ešení 

mezinárodních spor . Vzhledem k rozvoji vnit ního trhu EU a silným ekonomickým 

vazbám mezi členskými státy je současná Evropská unie jasným p íkladem hospodá sky 

navzájem siln  závislých stát .  Proto jsou základní východiska aplikace výše uvedené 

teorie spln ny. Je však otázkou, zda je to pro použití teorie vzájemné závislosti dostačující. 

Uvedená teorie totiž velmi dob e slouží k vysv tlení chování stát  ve druhé polovin  20. 

století, ale neposkytuje již pot ebné zázemí pro vysv tlení prohlubování spolupráce 

v dalších oblastech – nap . v oblasti vzd lávací politiky. 

Teorie víceúrovňového vládnutí (angl. multi-level governanceě je relativn  novým 

teoretickým p ístupem, který v 90. letech 20. století reagoval na dynamiku evropské 

integrace a reflektoval nedostatky intergovernmentalismu a neofunkcionalismu p i jejím 

vysv tlování. Jednalo se konkrétn  o d sledky p ijetí Maastrichtské smlouvy a vzniku 

Hospodá ského a sociálního výboru a Výboru region . Podstatou teorie je pluralita aktér , 

mezi kterými dochází k vyjednávání o d ležitých politických rozhodnutích. Nejsou to 

pouze národní státy (jako v p ípad  intergovernmentalismuě nebo výhradn  centrální 

politická moc nadnárodní autority (jako v p ípad  neofunkcionalismuě, ale krom  nich také 

jiné struktury na sub-státní úrovni Ěregionální, p ípadn  lokální úroveň státní správy nebo 

samosprávy) nebo struktury zájmových skupin v r zných odv tvích, které jsou schopné 
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mezinárodní spolupráce bez ohledu na v li konkrétních stát  Ěnap . spolupráce mezi 

odbory nebo hospodá skými komorami, p íp. spot ebitelskými organizacemiě. Krom  

d razu na pluralitu úrovní je d ležitý také pojem „vládnutí“ Ěangl. governanceě, který je 

širší než pojem „politika“ nebo „rozhodování“. 

Podrobn ji k teorii víceúrovňového vládnutí viz nap . HOOGHE, Liesbet a Gary 

MARKS. Multi-level Governance and European Integration. Lanham: Roman and 

Littlefield Publishers, 2001. ISBN 0-7425-1020-4, nebo MARKS, Gary a Liesbet 

HOOGHE. Contrasting visions of multi-level governance. In: BACHE, Ian a Mattew V. 

FLINDERSF. Multi-level Governanace. Oxford: Oxford University Press, 2005., s. 15–30. 

ISBN 0-19-925925-9.  

Pro účely této práce by aplikace výše uvedené teorie znamenala výzkum vlivu 

jednotlivých úrovní na tvorbu politiky vzd lávání a odborné p ípravy. Jak bylo uvedeno 

výše, reaguje teorie víceúrovňového vládnutí na zm ny v primárním právu EU, a je tedy 

rozhodn  relevantní. Je také vhodná pro výzkum rozhodovacích proces  v Evropské unii, 

resp. vlivu jednotlivých aktér  na p ijímaní nové legislativy. V této souvislosti je zajímavé 

p ipomenout i vertikální spolupráci mezi d íve zmín nými aktéry Ěnap . p sobení 

lobbyistických organizací dílčích sektor  v Evropském parlamentu). Jako vhodná se tedy 

jeví pro výzkum procesu vzniku legislativy v oblasti vzd lávání, nikoli však již pro 

hodnocení efektivity dílčích aspekt  politiky vzd lávání a odborné p ípravy. 

1.3 Nejvhodn jší teorie 

Z výše uvedených teorií se jeví jako nejvhodn jší pro účely této práce použít 

teoretická východiska neofunkcionalismu. Hlavním d vodem je d raz na pozvolný proces 

integrace a již d íve popsaný efekt p elévání Ěangl. spillover effectě. Jedná se o pr vodní 

jev rozvíjejícího se vnit ního trhu EU, který podporuje integraci i v dalších oblastech. 

Vzd lávání a odborná p íprava jsou pak úzce spojeny s možností volného pohybu 

pracovník , který je jedním ze základních prvk  vnit ního trhu. ůktuální rostoucí význam 

politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy pak souvisí s podporou 

konkurenceschopnosti EU, která je bez podpory této politiky jen obtížn  p edstavitelná. 
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2 Historický vývoj vzd lávání a odborné p ípravy v Evrop  

2.1 Myšlenka sjednocené Evropy 

Myšlenku evropského sjednocení m žeme v r zných formách nalézt již v ideálech 

antického ecka, ve snahách o sjednocení ímské íše či v integračních tendencích Svaté 

íše ímské založených na k esťanství. Ze st edov ku známe francouzské snahy o politické  

a vojenské sjednocení jako obranu p ed arabskými nájezdy ve 12. století. Českou stopou je 

pak myšlenka Unie evropských stát  Ji ího z Pod brad v 15. století. V 17. století se pak 

myšlenkou sjednocení kontinentu krom  politických p edstavitel  znovu intenzivn  začali 

zabývat i filozofové a náboženští myslitelé. D vody pro sjednocení se tak z čist  

vojenských rozši ovaly i na vznešen jší ideály. V 19. století díky pokroku a pr myslové 

revoluci mezinárodní spolupráce pokračovala v oblastech, jako je hospodá ství či 

komunikace. Vznikly Poštovní unie Ě1Ř74ě či Telegrafní unie Ě1Ř75ě (Fiala, Pitrová, 2010, 

s. 33-36).  

Po první sv tové válce mluvíme jako o nejvýznamn jším p edch dci současné 

integrace o Panevropském hnutí, ideji rakouského hrab te Coudenhove-Kalergiho. 

Panevropská unie vznikla v roce 1ř23 jako první skutečn  politický projekt evropské 

integrace. Podle Coudenhove-Kalergiho bylo zapot ebí tohoto projektu i z d vodu 

p ekonání francouzsko-n mecké rivality. Jak bylo zmín no v p edcházející kapitole, 

zakladatel Panevropské unie byl zastáncem vytvo ení modelu federace. Ta m la na 

evropském kontinentu zaručit mír. Tento projekt však nakonec nezískal pot ebnou podporu 

evropských politických p edstavitel  (Fiala, Pitrová, 2010, s. 36-38). Zajímavá je dle mého 

názoru Coudenhove-Kalergiho (1993, s. 95) myšlenka, že Panevropa musí nejd íve 

zapustit ko eny v srdcích a hlavách Evropan . ůktuálnost tohoto sd lení vidíme i po více 

než ř0 letech od jeho publikování. Myslím si, že v kontextu událostí na mezinárodní scén  

z poslední doby je dobré si tuto myšlenku občas p ipomenout. 

Druhá sv tová válka pot ebu integračního procesu v Evrop  a zmírn ní rivality 

národních stát  umocnila. B hem války vznikly více či mén  silné iniciativy jako 

nap íklad Unie evropských federalist , Evropská parlamentní unie či již zmín ná 

Panevropská unie. Pro dosažení jejich společného cíle bylo zapot ebí tyto iniciativy 

sjednotit. Vznikl tak p ípravný výbor Hnutí za spojenou Evropu. Hnutí v roce 1948 

v Haagu uspo ádalo Evropský kongres, v rámci kterého vznikly dokumenty, jež byly 

následn  použity jako východiska Charty lidských práv a svobod, základního dokumentu 

nov  vzniklé Rady Evropy. Již zde se ukázalo, že r zné státy vnímají teoretický rámec 
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evropské integrace r zn . Dilema mezi supranacionálním a intergovernmentálním 

p ístupem tak již na začátku zamezilo prosazení federalistického modelu. Výsledkem 

jednání byl kompromis spočívající ve vzniku dvou orgán  výše uvedené nové organizace – 

evropského shromážd ní složeného ze zástupc  vlád a rady ministr  zahraničních v cí 

garantující suverénní postavení členských stát  (Fiala, Pitrová, 2010, s. 40-41). 

Vznik Rady Evropy v roce 1ř4ř však nedo ešil postavení N mecka na kontinentu. 

Obava z jeho rychlého rozvoje a p ípadné znovu vyzbrojení se promítla v zájmu  

o preventivní kontrolu n meckého ocelá ství a t žby uhlí, protože se jednalo o dv  odv tví 

s klíčovým významem pro zbrojní pr mysl a zachování míru v Evrop . Tyto obavy tak 

daly vzniknout Dohod  o mezinárodní správ  Porú í Ě1ř4Řě, která kontrolovala n mecký 

vývoz a spot ebu uhlí a oceli v N mecku. Tato dohoda však neuspokojovala ani jednu ze 

stran a nep inášela kýžený ekonomický rozvoj, který evropský kontinent pot eboval, aby 

mohl být p estat závislý na americké finanční pomoci realizované Marshallovým plánem. 

Pozornost evropských stát  se tak up ela k hospodá ské spolupráci. Roli zde hrálo 

rozpínání sov tského vlivu a snaha tomu zabránit i jiným zp sobem, než bylo vytvo ení 

Severoatlantické aliance v roce 1949 (Fiala, Pitrová, 2010, s. 47-50).  

Jean Monnet vytvo il v roce 1950 spolu s Robertem Schumannem plán na vznik 

společného trhu Ětzv. Schumann v pláně vycházející z p edpokladu, že uzav ené národní 

trhy omezují hospodá ský rozvoj. Monnet byl zastáncem myšlenky, že nadnárodní správa 

strategických odv tví pomáhá lepšímu a rychlejšímu rozvoji t chto odv tví, a zároveň také 

p ispívá k uklidn ní vztah  mezi jednotlivými státy. Monnet navrhoval začít vytvo ením 

společného trhu pro uhlí a ocel jakožto strategické komodity zásadní pro rozvoj dalších 

odv tví. Tento francouzský plán získal podporu N mecka, Belgie, Lucemburska, 

Nizozemska a Itálie. V roce 1951 byla podepsána tzv. Pa ížská smlouva, která z izovala 

Evropské společenství uhlí a oceli ĚESUOě, tedy první společenství (Fiala, Pitrová, 2010,  

s. 49-53). 

Vzhledem k tomu, že se fungování prvního evropského společenství osv dčilo, 

došlo k tzv. efektu p elití Ěangl. spillover effectě, o kterém jsem psala v p edešlé kapitole. 

Integrace se rozší ila do dalších dvou oblastí a s účinností od roku 1ř5Ř vznikly tzv. 

ímskými smlouvami jednak Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)  

a jednak Evropské hospodá ské společenství ĚEHSě. Nejprve p sobila všechna t i 

společenství vedle sebe samostatn  a každé m lo své vlastní instituce. Roku 1965 pak byla 

podepsána tzv. Slučovací smlouva, která vstoupila v platnost roku 1967 a vytvo ila jednu 

Komisi a jednu Radu pro všechna t i společenství, která byla následn  nazývána jako 
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Evropská společenství ĚESě. Roku 1992 pak byla p ijata Maastrichtská smlouva a došlo tak 

k transformaci ES na Evropskou unii (EU), která sice nem la ješt  právní subjektivitu, ale 

již se prohlásila za subjekt mezinárodních vztah . Právní subjektivitu p inesla EU spolu 

s dalšími zm nami až Lisabonská smlouva. 

Blíže k historickému vývoji evropské integrace viz také nap . CIHELKOVÁ, Eva. 

Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. Praha: Oeconomica, 2011. 

ISBN 978-80-245-1835-0; CIHELKOVÁ, Eva a Jaroslav JůKŠ. Evropská integrace - 

Evropská unie. Praha: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2004. ISBN 

80-245-0854-0; JONES, Erik, Anand MENOND a Stephen WEATHERILL. The Oxford 

Handbook of the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 

ř7Ř01řř5462Ř2, či LůCINů, Lubor, Petr BLÍŽKOVSKÝ a Petr STREJČEK. Učebnice 

evropské integrace. Brno: Barrister and Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-104-9.  

Na tomto krátkém shrnutí n kolikaset let jsem cht la ukázat, že myšlenka 

sjednocení a hluboké spolupráce na evropském kontinentu není zdaleka jen záležitostí 

posledních šedesáti let. Jedná se o dlouhodobou snahu, která však nikdy nem la dlouhého 

trvání, protože v minulosti byla vždy p etržena válkou, když p evážily národní zájmy p ed 

trvalou spoluprací mezi jednotlivými státy. ůž po druhé sv tové válce p edstavitel m stát  

na kontinentu došlo, že je lepší spolupracovat a společn  prosazovat n jaký cíl, než se o to 

pokoušet jako relativn  malé samostatné státy v kontextu sv tových hegemon  USů  

a Ruska. Na začátku t mito cíli byly bezpečnost a ekonomická prosperita, které byly ve 

válkou zničené Evrop  tak pot eba. Rozt íšt ná Evropa nemohla západnímu ani 

východnímu hegemonovi v žádném ohledu konkurovat, bylo tedy pot eba najít konsensus 

pro spolupráci.  

 

2.2 Mezníky v prohlubování spolupráce v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy 
Cílem této diplomové práce není poskytnout detailní p ehled o celém integračním 

procesu. Obsáhnout takto široké téma v rozsahu diplomové práce by ani nebylo možné. 

V následujících kapitolách se tedy zam ím jen na d ležité mezníky v prohlubování 

spolupráce v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy. Je d ležité zmínit, že pracovní stáže 

z pohledu EU nebyly vždy součástí oblasti vzd lávání, proto následující shrnutí bude 

obsahovat také širší kontext této problematiky. 
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2.2.1 50. léta  
S ohledem na p edchozí kapitolu je d ležité si uv domit, že hlavním hnacím 

motorem novodobé evropské integrace byla od začátku ekonomická prosperita a její 

zajišt ní. Vzd lávání ani odborná p íprava tak nebyly na začátku integračních proces  

oblastmi, které by byla politickými p edstaviteli ešena.  

Pa ížská smlouva z roku 1ř51 p ináší první zmínku o odborné p íprav . V Článku 

56 „Pomoc p i propoušt ní“ se hovo í „o poskytnutí nenávratné podpory na financování 

rekvalifikace pracovník  nucených zm nit zam stnání, jestliže zavedení nových výrobních 

postup  nebo za ízení v rámci obecných cíl  Komise vyvolá výjimečn  významné snížení 

zam stnanosti v uhelném nebo ocelá ském pr myslu“ ĚEvropské společenství uhlí a oceli, 

1951). V tomto p ípad  se však jedná o rekvalifikaci, tedy vlastn  o ešení problému na 

pracovním trhu. Nejedná se tedy o ucelen jší strategii pro rozvoj pracovník  v oblasti 

odborné p ípravy.  

Oblastí, kde se do jisté míry vzd lávání ešilo, bylo vzd lávání odborník  v rámci 

EURůTOM. Ve Smlouv  o založení Evropského společenství pro atomovou energii  

z roku 1957 se v Článku ř „Vzd lávací za ízení“ mluví o možnosti z izovat školy pro 

výchovu odborník  v oblasti jaderné energetiky. Dokonce je zde zmín no z ízení instituce 

na úrovni vysoké školy. Článek 33 „Zajišt ní v členských státech“ ukládá členským 

stát m, aby p ijaly pot ebné p edpisy, normy a opat ení, pokud jde o výchovu, výuku  

a odbornou p ípravu ĚEvropské společenství pro atomovou energii, 1ř57ě. 

Jak jsem zmínila v úvodu, odborná literatura má v této oblasti značné rezervy. 

Publikace v nující se tématu politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy tedy 

Miroslav Brdek a Helena Vychová (2004) ani Petr Fiala a Ji í Nantl (2006) se  

o zakládajících smlouvách ESUO a EURATOM v tomto kontextu v bec nezmiňují. 

Smlouva o založení Evropského hospodá ského společenství Ědále též jen jako 

„ ímská smlouva“ě z roku 1957 sloužila jako krok sm rem k t sn jšímu politickému 

sjednocení Evropy a zabývá se tak širokou škálou oblastí a odv tví. V této smlouv  

nalezneme také další zmínky o podpo e odborného vzd lávání. V Článku 41, který 

odkazuje k integraci v oblasti zem d lství, se hovo í o „koordinaci úsilí v oblasti 

odborného vzd lávání, výzkumu a ší ení odborných zem d lských poznatk “ (Evropské 

hospodá ské společenství, 1ř57ě. Článek 11Ř pojednává o podpo e úzké spolupráce 

v sociální oblasti. Mezi tyto záležitosti pat í i odborné a další vzd lávání. V kapitole 

týkající se Evropského sociálního fondu se v Článku 12Ř zmiňuje „stanovení obecných 

zásad pro uskutečňování společné politiky v oblasti odborného vzd lávání, které mohou 
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p isp t k harmonickému rozvoji národních hospodá ství a společného trhu“ (Evropské 

hospodá ské společenství, 1ř57ě.  

Evropský sociální fond také dle Článku 125 p ispíval „na zajišt ní 

znovuzam stnání pracovník  prost ednictvím profesní rekvalifikace (Evropské 

hospodá ské společenství, 1ř57ě. Smlouva o založení Evropského hospodá ského 

společenství také již pamatovala na upravení vzájemného uznávání diplom , osv dčení  

a jiných doklad  o kvalifikaci osob samostatn  výd lečn  činných, a to v Článku 57. Je zde 

tedy patrná snaha usnadnit volný pohyb zejména pracovních sil pro v tší ekonomickou 

efektivitu a hospodá ský r st. S tím souvisí i podpora odborné p ípravy migrujících 

pracovník , tedy další vzd lávání dosp lých. O d razu na vzd lávání v klasickém slova 

smyslu tak v počátcích evropské integrace mluvit ješt  nelze. Členské státy v dom  

vzd lávání ze smluv vynechaly. V té dob  p evládal názor, že vzd lávání je výrazem 

národní suverenity a jedinečné kultury jednotlivých stát , proto Společenství nep ísluší 

jakákoliv jeho regulace (European Commission, 2006, s. 22). 

 

2.2.2 60. léta  
V roce 1963 byly díky rozhodnutí Rady 63/266/EHS stanoveny obecné zásady pro 

provád ní společné politiky odborného vzd lávání. Byl jím tak implementován Článek 12Ř 

Smlouvy o založení Evropského hospodá ského společenství. Rozhodnutí vyzývá členské 

státy k p ijmutí „odpovídajících opat ení k p izp sobení odborné dovednosti pracovních sil 

zm nám v celkové hospodá ské situaci a zm nám výrobních technologií“ (Rada 

Evropského hospodá ského společenství, 1ř63ě. Rada stanovila deset obecných zásad, 

které se v nují nap íklad podmínkám pro získání odpovídajícího vzd lání, z ízení 

vhodných vzd lávacích za ízení v r zných odv tvích, rozvíjení odbornosti, provázání 

r zné formy odborného vzd lávání s r znými odv tvími hospodá ství či odpovídající 

vzd lání učitel  a instruktor  ĚRada Evropského hospodá ského společenství, 1ř63ě Dle 

Rasmussena (2014, s. 19) však rozhodnutí Rady nep ineslo kýžený efekt. 

Hlavním hybatelem podpory odborného vzd lávání byl již zmín ný Evropský 

sociální fond. V kv tnu roku 1ř64 Evropská rada z ídila první akční program zam ený na 

podporu vým ny mladých pracovník  v rámci zemí EHS. Druhý program byl p ijat v roce 

1979 a t etí pak v roce 1984 (European Commission, 2006, s. 58). 

Dalším d ležitým mezníkem je na ízení Rady (EHS) 1612/68 o volném pohybu 

pracovník  uvnit  společenství. Prohlubující se ekonomická integrace a rychlý 

ekonomický r st potvrdily, že je žádoucí podporovat také mobilitu pracovních sil. Toto 
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na ízení zejména zavedlo antidiskriminační opat ení pro pracovníky migrující v rámci 

vnit ního trhu Evropských společenství. Článek 7 umožňuje migrujícímu pracovníkovi 

z členského státu ES „za stejných podmínek jako tuzemští pracovníci získat vzd lávání na 

odborných školách a ve st ediscích pro rekvalifikaci“ ĚRada Evropského hospodá ského 

společenství, 1ř6Řě. Pro obecné vzd lávání je d ležitý Článek 12, který p iznává p ístup ke 

vzd lání d tem migrujícího pracovníka z členského státu ES (Rada Evropského 

hospodá ského společenství, 1ř6Řě. 

V 60. letech došlo ke zm n  v pohledu na politiku vzd lávání v jednotlivých 

členských státech ES. Vzd lávací systémy zde procházely reformami orientovanými na 

posílení funkce odborné a profesní p ípravy ve vzd lávání s cílem zlepšit uplatn ní 

absolvent  na pracovním trhu. Tyto reformy m ly široký dosah a ve svém celku p inesly 

podstatnou modifikaci dosavadní vzd lávací tradice evropských zemí zam enou na 

humanistickou výchovu občan . V kontextu evropské integrace byl tento vývoj pot ebný. 

Zam ení zejména na integraci v oblasti obchodu a zem d lství se začalo jevit jako již 

nedostačující. Vzd lávací politika se tak dostala do pop edí jako další nástroj pro zvýšení 

ekonomické prosperity Evropského společenství (Fiala, Nantl, 2006, s. 65). 

V rámci ES tedy panoval konsensus, že je t eba se politikou vzd lávání na evropské 

úrovni začít zabývat, ale nebylo jasné, jakým zp sobem. Oba hlavní návrhy kopírovaly 

rozpor mezi intergovernmentálním a supranacionálním p ístupem k evropské integraci. 

Zastánci mezivládního p ístupu prosazovali spolupráci ministr  školství a vytvo ení 

Evropského centra pro rozvoj vzd lávání. Tento p ístup vyhovoval nejostražit jším 

členským stát m ES, ale hrozilo, že bude bezzubý a neefektivní. Zastánci nadnárodního 

p ístupu naopak požadovali zakotvení vzd lávací politiky do struktur Evropského 

společenství. Tento p ístup by si byl býval žádal velkou míru diplomacie, ale m l potenciál 

jasn  nastavit pravidla pro dlouhodobou spolupráci v této oblasti (European Commission, 

2006, s. 23).  

 

2.2.3 70. léta  
Vytvo ení funkčního modelu tak trvalo n kolik let. Bylo zapot ebí zohlednit 

citlivost oblasti vzd lávání pro suverenitu členských stát  ES. Zároveň bylo zapot ebí 

navrhnout formu spolupráce, která ukáže, že nástroj v podob  vzd lávání, p inese 

Evropskému společenství žádoucí výsledky v oblasti ekonomického r stu. P edstavitelé 

členských stát  ES se nakonec rozhodli p iklonit k s intergovernmentálnímu p ístupu a 

z ízení Rady ministr  pro vzd lávání (European Commission, 2006, s. 23). První sch zka 
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v tomto formátu se uskutečnila v roce 1971. V české odborné literatu e se m žeme setkat 

s názorem, že „po podepsání ímské smlouvy v pr b hu následujících 20 let nedošlo 

v rámci Evropského společenství v oblasti vzd lávání k podstatným událostem (Brdek, 

Vychová, 2004, s. 26). Dle mého názoru je však d ležité se tímto procesem formování 

názor  vrcholných p edstavitel  členských stát  na oblast vzd lávací politiky zabývat. 

Tento širší kontext nám pom že lépe pochopit postavení vzd lávání a odborné p ípravy  

a jejich vývoj. 

Jak bylo zmín no, první setkání ministr  školství prob hlo v listopadu 1971. Toto 

setkání se však odehrálo na čist  mezivládní úrovni v rámci Rady Evropských 

společenství, avšak nikoliv jako její oficiální součást. ůž do roku 1ř75 se minist i setkávali 

pouze jako zástupci vlád členských stát  v Rad . K prvnímu skutečnému setkání Rady 

ministr  pro vzd lávání jako plnohodnotného mechanismu ES došlo až v prosinci roku 

1975 (European Commission, 2006, s. 23-24). B hem tohoto období institucionálního 

neukotvení však probíhaly v rámci Evropské komise r zné iniciativy. V červenci 1ř72 byl 

bývalý belgický ministr školství Henri Janne požádán o zpracování koncepce vzd lávací 

politiky. Po prvním rozší ení ES v roce 1973 rozhodla Evropská komise o z ízení 

Generálního editelství pro výzkum a v du, což posunulo vzd lávací politiku do pop edí 

zájmu. Tento krok byl d ležitý v kontextu sv tového d ní, kdy v 70. letech také Evropu 

citeln  zasáhly dv  ropné krize, které m ly vliv na zvýšení nezam stnanosti zvlášt   

u mladých lidí. Správn  vedená odborná p íprava a odpovídající vzd lání byly dle čelních 

p edstavitel  ES nutné pro p ekonání krizového období a zajišt ní trvalého hospodá ského 

r st (European Commission, 2006, s. 24). 

 V roce 1ř74 p ijali minist i školství členských stát  ES rozhodnutí, v n mž 

vymezili oblasti vzd lávací politiky, ve kterých je budoucí společný ́ postup na úrovni 

žádoucí, a současn  stanovili základní principy této kooperace. V rámci tohoto rozhodnutí 

byl zároveň vytvo en Výbor pro vzd lávání, který m l navrhnout podobu konkrétních 

krok , tzv. ůkční program pro vzd lávání (European Commission, 2006, s. 24). 

Tento ůkční program pro vzd lávání byl již ádnou Radou ministr  pro vzd lávání 

p ijat ř. února 1ř76. ůkční program definoval šest oblastí spolupráce a zahrnoval aktivity 

na podporu vzd lávání zam stnanc  migrujících v rámci společného trhu jejich d tí, 

p echod mladých lidí ze vzd lávací soustavy do zam stnání, spolupráci v oblasti vysokého 

školství, podporu jazykového vzd lávání a podporu rovných p íležitostí. V tomto ůkčním 

programu byly také položeny základy ke kooperaci v oblasti vzd lávání v mí e pot ebné 

pro volný pohyb student , vyučujících a odborník  nap íč Společenstvím. Rezoluce také 



 20 

mluví o sdílení dokument  a statistik v oblasti vzd lávání, aby byla zaručena lepší 

informovanost v této oblasti mezi všemi aktéry (Council of the European Communities, 

1976). V tomto Akčním plánu se tedy poprvé mluví o spolupráci ve vzd lávání 

v klasickém smyslu slova. Oproti p edchozím dokument m se zde však nemluví o odborné 

p íprav , neboť ta byla považována spíše za oblast spadající do oblasti politiky 

zam stnanosti. Je d ležité zmínit, že tyto kroky byly členskými státy ES p ijaty pouze na 

dobrovolném základ . 

Ruku v ruce s prohlubováním spolupráce v oblasti vzd lávání, jde i Na ízení Rady 

č. 337/75 o založení Evropského st ediska pro rozvoj odborného vzd lávání Ědále jen 

„Cedefop“). Cedefop m l za úkol sbírat a ší it informace o národních systémech 

odborného vzd lávání. ůgentura m la také p ipravovat podklady pro harmonizaci odborné 

p ípravy ĚRada Evropského hospodá ského společenství, 1ř75ě. V souvislosti s uvedeným 

by se dalo íci, že ropné krize tak napomohly politikám v oblasti vzd lávání a odborné 

p ípravy získat na významu. Jak již bylo zmín no, p edstavitelé ES se skrz jejich 

harmonizaci snažili nalézt ešení pro vysokou nezam stnanost zejména mladých lidí. 

I když se na počátku 70. let zdálo, že spolupráce v oblasti vzd lávání bude mít 

vzr stající tendenci, konec dekády znamenal další zpomalení integrace v této oblasti. 

Absence právní závaznosti v oblasti vzd lávání vyústila ve zrušení sch zky Rady ministr  

pro vzd lávání v roce 1978 na popud Dánska a Francie. Tyto zem  argumentovaly, že na 

úrovni Evropského společenství nelze p ijímat společná právn  závazná opat ení v oblasti 

vzd lávání, jelikož tato oblast nemá oporu v primárním právu. Že se tedy nelze posunout 

k vydávání sekundárních právních akt , nap . na ízení, sm rnic, rozhodnutí či doporučení 

Rady ministr  pro vzd lávání. Sch zky Rady ministr  pro vzd lávání se obnovily v roce 

1řŘ0, ale až v letech 1řŘ2 a 1řŘ3 byly vydány další právn  nezávazné rezoluce v oblasti 

vzd lávání (Rasmussen, 2014, s. 19). 

ůčkoliv oblast odborné p ípravy byla zmín na již v ímské smlouv , ani jí se  

v 70. letech nedostávalo odpovídající pozornosti. I když členské státy mohly v této oblasti 

p ijímat sekundární legislativu, uchylovaly se stejn  jako u vzd lávání k používání zpráv či 

rezolucí, tedy právn  nezávazným dokument m. M žeme zde tedy vid t obez etnost p i 

prohlubování integrace, což je projevem neustálého soupe ení mezivládního  

a nadnárodního principu (Rasmussen, 2014, s. 19). 
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2.2.4 80. léta  
K ešení zmín ného institucionálního problému p isp lo užší propojování oblastí 

sociálních, kam pat ilo i vzd lávání, s oblastmi ekonomickými, kam se adila odborná 

p íprava. Toto propojování nem lo za cíl pouze dokázat, že vzd lávání má oporu 

v zakládajících smlouvách. V Ř0. letech bylo zapot ebí vy ešit také nap íklad vzr stající 

nezam stnanost, zvlášt  mezi mladými lidmi. Bylo proto rozhodnuto, že tyto oblasti budou 

spojeny pod jednotnou správu. V roce 1981 tak vzniklo Generální editelství pro 

zam stnanost, sociální v ci a vzd lávání s odd leními zabývajícími se vzd láváním  

a odbornou p ípravou pod jednou st echou poprvé od vzniku Evropského společenství 

(European Commission, 2006, s. 24). 

Problém nezam stnanosti mladých lidí tedy nutil evropské politické špičky 

k hlubšímu ešení. V roce 1řŘ3 m l Evropský parlament kv li situaci zvláštní sch zi. 

V červnu stejného roku se na p dorysu Evropské rady sešli minist i vzd lávání a minist i 

práce a sociálních v cí na společné sch zi. Na této sch zi byla schválena rezoluce, která 

uznala odbornou p ípravu jako nástroj aktivní politiky zam stnanosti pro ekonomický  

a sociální rozvoj (Council of the European Communities, 1983). Tato rezoluce tak 

znamenala obrat v p ístupu k oblasti odborné p ípravy a její d ležitosti pro p echod 

mladých lidí ze vzd lávací soustavy do zam stnání. Jednalo se tedy o navázání na ůkční 

program z roku 1ř76. Byl tím tak formulován cíl, ud lat pomocí dostupných nástroj  vše 

proto, aby všichni mladí lidé m li možnost využít nástroj  odborné p ípravy b hem 

prvních profesionálních pracovních zkušeností. V roce 1984 bylo tak 75 % rozpočtu 

Evropského sociálního fondu vyčlen no na pomoc mladým lidem. Díky tomu se na 1400 

mladých pracovník  ročn  mohlo účastnit již zmín ného vým nného programu v rámci 

zemí EHS (European Commission, 2006, s. 25). 

D ležitými milníky p i vytvá ení politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné 

p ípravy jsou také dva rozsudky Evropského soudního dvora. V rozsudku č. 293/83 ze dne 

13. února 19Ř5 ve v ci Françoise Gravier proti M stu Liège soud uvedl, že p ístup 

k vysokoškolskému vzd lání je chápán jako p ístup k odbornému vzd lání, a tedy podléhá 

úprav  v ímské smlouv . ů v d sledku toho je na n j nutno uplatnit zákaz diskriminace  

u státních p íslušník  ES (European Court of Justice, 1985). V rozsudku č. 24/86 ze dne  

2. února 1řŘŘ ve v ci Vincent Blaizot proti University of Liège a ostatní soud uvedl, že 

veškeré vysokoškolské vzd lání je chápáno jako odborná p íprava ve smyslu Článku 12Ř 

ímské smlouvy (European Court of Justice, 1988). Tyto dva rozsudky tak potvrdily 

legislativní základ pro iniciativy v oblasti vzd lávání. ů již nemohlo být pochyb o tom, že 
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úprava této politiky na evropské úrovni je legitimní a má oporu v primárním právu (Brdek, 

Vychová, 2004, s. 26). 

Druhá polovina 80. let tak znamenala pro oblast vzd lávání velký posun. Prvním 

faktorem tohoto posunu byly již zmín né rozsudky Evropského soudního dvora. Druhým 

faktorem byla politická v le špiček členských stát  ES ešit krom  ekonomické spolupráce 

také oblasti blízké občan m, mezi n ž vzd lávání pat í. Ješt  v roce 1984 se konala 

konference ve francouzském Fontainebleau, kde poprvé zazn l termín „Evropa občan “.  

A v roce 1985 Evropská rada v Milán  odsouhlasila tzv. ůdonniho zprávu, ve které se 

uvádí, že vzd lávací politika by m la být utvá ena na občanských principech (European 

Commission, 2006, s. 94-95).  

V roce 1986 byl pak podepsán Jednotný evropský akt (dále jen „JEA“), který 

m žeme označit za nejd ležit jší reformní krok od podepsání ímské smlouvy. JEA 

zd raznil pot ebu dokončení procesu vytvo ení společného trhu, jehož nedílnou součástí je 

volný pohyb pracovník . JEů tak ješt  posílil právní základ pro spolupráci v oblasti 

odborné p ípravy (Rasmussen, 2014, s. 20).  

Milníkem v procesu formování evropské politiky vzd lávání a odborné p ípravy 

bylo spušt ní n kolika komunitárních program  v této oblasti ve druhé polovin  Ř0. let. 

Prvním z program  byl v roce 1986 Comett I, který byl dle Článku 12Ř a 235 ímské 

smlouvy jednohlasn  p ijat a který se zam oval na spolupráci univerzit a soukromých 

firem v oblasti odborné p ípravy a nových technologií. Základem tohoto programu byly 

odborné studentské stáže ve firmách. Studenti tak m li získat moderní odborné znalosti, 

které byly aktuáln  pot ebné na pracovním trhu (European Commission, 2006, s. 112-116). 

Program Comett I v období let 1987–19Řř operoval s rozpočtem 45 milion  tehdejší 

Evropské m nové jednotky Ědále jen „ECU“) a financoval tak dle statistik Evropské 

komise více než 1 350 projekt , díky nimž mohlo odbornou stáž v jiném členském stát  ES 

absolvovat více než 4 100 student  (European Commission, 1994, s. 25-26). 

V roce 1988 byl tento program prodloužen na období 1990-1994 pod názvem 

Comett II. Evropská komise tehdy naplno využila zmín ného rozsudku Evropského 

soudního dvora č. 293/83 a navrhla prodloužení již pouze dle Článku 12Ř ímské 

smlouvy, což znamenalo, že bylo zapot ebí schválení pouze prostou v tšinou hlas  člen  

Rady. Tento krok byl vzhledem alokování rozpočtu ve výši 200 milion  ECU celkem 

odvážný. Politické špičky však tento návrh schválily b hem krátkého období t í m síc  

(European Commission, 2006, s. 112-116). Program Comett II v období let 1990–1994 

operoval s rozpočtem 200 milion  ECU a stáž díky n mu absolvovalo 31 300 student  
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(European Commission, 1994, s. 25-26). ůktivity programu Comett byly následn  

včlen ny do programu Leonardo da Vinci, kterému bude v nována pozornost v následující 

podkapitole. 

Dalším z nových program  byl program Erasmus se zam ením na meziuniverzitní 

spolupráci a mobilitu student . Cílem programu bylo do studentských mobilit zahrnout  

10 % univerzitních student  v členských zemích ES. Program Erasmus byl Evropskou 

komisí navržen již roku 1řŘ5 s rozpočtem 175 milion  ECU na období t í let, ale 

následovalo 1Ř m síc  vyjednávání, aby mohl být fináln  schválen v roce 1987. Dva 

hlavní argumenty pro neschválení programu byl vysoký rozpočet a chyb jící právní základ 

v primárním právu. Jedním z možných ešení byl návrh Velké Británie, která v tu dobu 

p edsedala Rad , aby byl rozpočet snížen na 50 milion  ECU a zam oval se pouze na 

prohloubení spolupráce univerzit, stipendia pro mobilitu student  m la tak být zcela 

vynechána. Za t chto politických okolností se místop edseda Evropské komise 

zodpov dný za sociální v ci, vzd lávání, odbornou p ípravu a mládež rozhodl návrh zcela 

stáhnout. Stipendia určená na mobilitu student  pokládal za zásadní část celého návrhu 

(European Commission, 2006, s. 116-119).  

Politická vyjednávání na nejvyšších úrovních a právní opora v rozsudku 

Evropského soudního dvora č. 293/83 jako u programu Comett tak nakonec vedly ke 

schválení t íletého programu Erasmus s rozpočtem Ř5 milion  ECU (European 

Commission, 2006, s. 116-119). B hem prvního programového období na studijní mobilitu 

do členských zemí ES vyjelo 32 614 student  (European Commission, 2006, s. 276). 

Program Erasmus byl následn  prodloužen na období 1řř0-1994 s rozpočtem 192 milion  

ECU a studentských mobilit se v tomto období účastnilo 17Ř 276 student  (European 

Commission, 2006, s. 276). 

Krom  program  Comett a Erasmus, které daly oblasti vzd lávání a odborné 

p ípravy na evropském kontinentu pevné obrysy a v rámci r zných modifikací fungují 

dodnes, byly v Ř0. letech vytvo eny také programy jako PETRů, ‘Youth for Europe’, 

Lingua, Eurotecnet a FORCE. Program PETRA byl schválen v roce 1řŘ7 a zam oval se 

na cíl akčního programu z roku 1ř76. Tedy ud lat pomocí dostupných nástroj  vše proto, 

aby všichni mladí lidé m li možnost využít nástroj  odborné p ípravy b hem prvních 

profesionálních pracovních zkušeností. Cílovou skupinou tohoto programu byli mladí lidé 

po skončení povinné školní docházky. Program PETRů jim m l dát možnost získat 

minimáln  jeden, pokud možno dva či více let, odborné p ípravy v jiném členském stát  
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ES. Aktivity programu PETRA byly stejn  jako u programu Comett začlen ny v roce 1994 

do programu Leonardo da Vinci (European Commission, 1994, s. 29-30). 

Dalším nov  vzniklým programem byl program ‘Youth for Europe’ z roku 1988. 

Program byl zam en na mladé lidi mezi 15 a 26 lety a jejich zapojení do sociálních či 

kulturních transnacionálních projekt . ‘Youth for Europe’ m l mladým lidem pomoci 

p ijmout za své pojetí evropanství a evropské solidarity (European Commission, 1994,  

s. 31). 

Program Lingua vzniklý v roce 1řŘř se zam oval na výuku cizích jazyk , aby 

byly p ekonány jazykové bariéry mezi členskými státy ES a byly tak podpo eny mobility 

jak v oblasti vzd lávání, tak v oblasti odborné p ípravy. Program Eurotecnet vznikl také 

v roce 1řŘř a zam oval se na podporu zvlášt  technických inovací v oblasti odborné 

p ípravy. Program FORCE z roku 1990 byl zam en na další odborné vzd lávání. Program 

m l zejména zlepšit existující partnerství s malými a st edními podniky a pomoci 

s financováním dalšího odborného vzd lávání v regionech, kde k n mu zam stnanci 

nem li dostatečný p ístup. Cílovou skupinou programu FORCE nebyli primárn  mladí 

lidé, ale již zkušení pracovníci (European Commission, 2006, s. 122-130). 

Posledním z hlavních komunitárních program  v oblasti vzd lávání je program 

Tempus z roku 1řř0, který se zam oval na modernizaci vysokoškolských institucí 

v zemích mimo ES, zejména tedy v zemích bývalého sov tského bloku a postupn  také 

v regionech st ední ůsie, západního Balkánu a St edozemního mo e. Zem  ES na zm nu 

politických pom r  ve st ední a východní Evrop  reagovaly pom rn  rychle. Programem, 

který podporoval obecný ekonomický a sociální proces byl program Phare. Program 

Tempus byl z ízen práv  pro oblast vzd lávání, jelikož tato oblast byla identifikována jako 

klíčová pro rozvoj postkomunistických zemí. Tempus v sob  zahrnoval spolupráci mezi 

institucemi vyššího vzd lávání, včetn  stipendií pro mobilitu student , stipendia pro 

mobilitu akademických a administrativních zam stnanc  vzd lávacích institucí či podporu 

projekt  skupin mladých lidí. Tempus byl n kolikrát prodloužen, jeho programová období 

tak byla 1990-1994, 1994-1998, 1999-2006 a 2007-2013 (European Commission, 2006,  

s. 125-127). Pro zem , které k budoucí Evropské unii p istoupily v roce 2004 či 200Ř, 

tvo il program Tempus skv lý p echod k evropským strukturám politiky v oblasti 

vzd lávání a vysokoškolské instituce tak m ly po vstupu do EU na čem v oblasti 

mezinárodních vztah  stav t. 

Jak je z tohoto historického p ehledu d ní v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy  

v 80. letech patrné, toto období znamenalo prudký nár st zájmu o tuto oblast politiky  
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a p ineslo s sebou také adu komunitárních program , jejichž vyjednávání nebylo zpočátku 

snadným úkolem. N které členské státy ES se bály komunitárních zásah  do národních 

vzd lávacích systém . Úsp ch, který výše zmín né programy slavily, však tyto obavy 

postupn  rozprášil, a naopak podpo il cestu intenzivn jší spolupráce v této oblasti. 

Spolupráce v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy s sebou také p inesla posílení této 

oblasti i uvnit  samotné Evropské komise. V roce 1řŘř nov  ustavená komise Jacquese 

Delorse rozhodla o založení samostatné Pracovní skupiny pro lidské zdroje, vzd lávání, 

odbornou p ípravu a mládež. Nešlo tedy ješt  o plné generální editelství, to bylo založeno 

až v roce 1řř5. M žeme zde vid t ale velký posun ešení této agendy na nejvyšších 

evropských úrovních (European Commission, 2006, s. 25-27).  

Z mého pohledu se politika v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy prosadila na 

agendu jednání p edstavitel  členských zemí ES jako výsledek tzv. efektu p elévání. 

Rasmussen (2014, s. 19) o této politice hovo í pouze jako o vedlejším produktu integrace 

v jiných oblastech. Podle mého názoru ovšem postihuje podstatu evropeizace politiky 

v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy lépe neofunkcionalistická reflexe evropské 

integrace. Minimáln  oblast odborné p ípravy zažila dynamický rozvoj, jak dokládá 

Smlouva o založení Evropského hospodá ského společenství a navazující právní p edpisy 

z oblasti sekundárního práva Ěd íve zmín ná na ízení a sm rniceě. 

 

2.2.5 90. léta  
Po období expanze v oblasti vzd lávání v 80. letech, se 90. léta nesla ve znamení 

reforem ES. V souvislosti s rostoucím počtem program  v oblasti vzd lávání a odborné 

p ípravy i nár stem rozpočt  t chto program  je dobré zopakovat, že Evropská komise  

i Evropská rada využily nedostatk  v primární legislativ  a pomoci Evropského soudního 

dvora prost ednictvím jeho interpretací ímské smlouvy. Je tak nutné poznamenat, že 

formální moc v oblasti vzd lávání získalo Evropské společenství, potažmo Evropská unie 

až po podepsání Maastrichtské smlouvy. 

Smlouva o Evropské unii (dále jen „SEU“), tzv. Maastrichtská smlouva byla 

podepsána 7. února 1řř2 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1řř3. Krom  celé ady zm n 

ve struktu e a fungování Evropského společenství, nov  Evropské unie, položila SEU 

legislativní základy pro rozší ení Evropského společenství, nov  Evropské unie, SEU 

položila historický základ v činnostech, jež EU m že uskutečňovat v oblasti vzd lávání. 

Hlavní novinkou v této oblasti byly Článek 126 a Článek 127, které nahradily dosavadní 

Článek 12Ř ímské smlouvy, na který se v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy politické 
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špičky p i tvorb  politiky v této oblasti do té doby odvolávaly. Vznikla tak samostatná 

kapitola s názvem „Všeobecné a odborné vzd lávání a mládež“ (Evropská unie, 1992). 

Podle nového Článku 126 SEU Evropská unie p ispívá k rozvoji kvalitního 

vzd lávání povzbuzováním spolupráce mezi členskými státy. „Je-li to nezbytné, podporuje  

a doplňuje činnosti členských stát  p i plném respektování jejich odpov dnosti za obsah 

výuky a za organizaci vzd lávacích systém  a za jejich kulturní a jazykovou rozmanitost“ 

(Evropská unie, 1992). Článek 126 SEU se také v nuje obecnému rozm ru vzd lávání, 

ukládá členským stát m zavád t evropskou dimenzi do vzd lávání prost ednictvím výuky 

jazyk  a zohledn ní evropského rozm ru v dalších vyučovaných p edm tech. Zásadní pro 

podporu mobility student  i učitel  je dle článku uznávání akademických titul   

a započítávání délky studia. D raz je také kladen na podporu spolupráce mezi 

vzd lávacími institucemi, ší ení informací nebo na rozvoj dálkového vzd lávání (Evropská 

unie, 1992).  

Článek 127 SEU stanovil, že „Společenství provádí politiku odborného vzd lávání, 

jež podporuje a doplňuje činnost členských stát  p i plném respektování jejich 

odpov dnosti za obsah a organizaci odborného vzd lávání“ (Evropská unie, 1992). Dle 

citovaného článku se činnosti v této oblasti v nují usnadňování adaptace na zm ny 

v pr myslu, zlepšování počátečního a dalšího odborného vzd lávání a usnadňování 

p ístupu k nim. Nezbytnou součástí je také mobilita vyučujících a vyučovaných, obzvlášt  

mladých lidí. I v oblasti odborné p ípravy je kladen d raz na spolupráci mezi institucemi 

odborného vzd lávání a výcviku na jedné stran  a podniky na stran  druhé a vým nu 

informací (Evropská unie, 1992). 

Pro oblasti vzd lávání a odborné p ípravy je významný také Článek 3b SEU, který 

mluví o principu subsidiarity. Tedy, že „v oblastech, které nespadají do jeho výlučné 

pravomoci, vyvíjí Společenství činnost pouze tehdy a do té míry, pokud sledovaných cíl  

nem že být dosaženo uspokojiv  na úrovni členských stát , a proto, z d vodu jejich 

rozsahu či účink , jich m že být lépe dosaženo na úrovni Společenství“ (Evropská unie, 

1992). Jak v Článku 126 SEU, tak v Článku 127 SEU se proto objevuje formulace 

„podporuje a doplňuje činnost členských stát  p i plném respektování jejich odpov dnosti 

za obsah a organizaci…“. Z toho je patrné, že oblasti vzd lávání a odborné p ípravy 

nebyly zahrnuty do výlučných pravomocí Společenství, jejich právní harmonizace tak 

nebyla možná. ůplikace principu subsidiarity zde m la za úkol rozptýlit obavy stát  

z narušení jejich národní suverenity a jejich národních vzd lávacích systém . Zároveň m l 

d raz na princip subsidiarity potvrdit pevné zakotvení ideje „Evropy občan “ p i tvorb  
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politik EU, že se více rozhodnutí bude odehrávat na úrovních, na které mohou mít občané 

vliv (European Commission, 2006, s. 100).  

V souladu s tímto principem byl i cíl dosažení demokratizace procesu utvá ení 

politiky. Maastrichtská smlouva posílila vliv Evropského parlamentu, tedy orgánu, který 

volí občané EU p ímo. Pokud EU cht la provád t politiku bližší občan m, bylo zapot ebí 

zvýšit úlohu jejich zástupc . Maastrichtská smlouva tak zavedla proces spolurozhodování, 

p i níž prochází daný návrh n kolika čteními a Rada EU nem že Evropský parlament 

p ehlasovat (Cihelková, 2011, s. 68). 

I p es aplikaci principu subsidiarity, které ve své podstat  pro oblasti vzd lávání  

a odborné p ípravy nebyla ničím novým, bylo díky t mto zm nám v primárním právu 

možné zp esnit a p ípadn  i prodloužit programy, které končily v roce 1994. Proces 

vedoucí k tomuto prodloužení byl jedním z prvních aplikací procesu spolurozhodování 

Rady EU a Evropského parlamentu. Jak bylo zmín no v p edchozí kapitole, na počátku  

ř0. let existovalo sedm komunitárních program  v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy – 

Comett, Erasmus, Lingua, PETRA, FORCE, Eurotecnet a Tempus. Poprvé také došlo 

k odd lení vzd lávání a odborné p ípravy jako dvou samostatných oblastí, kterým je 

pot eba v novat pozornost. Evropská komise tak cht la toto odd lení dodržet a výše 

zmín né programy sdružit do dvou tematických blok  – vzd lávání na stran  jedné  

a odborná p íprava na stran  druhé2. Program Leonardo da Vinci byl p ijat v roce 1994  

a sdružil programy v nující se počátečnímu a dalšímu odbornému vzd lávání. Program 

Socrates naopak sdružil programy v nující se nižšímu a univerzitnímu vzd lávání a byl 

p ijat v roce 1995. Program ‘Youth for Europe’ fungoval vedle Socrata a Leonarda da 

Vinci samostatn  (European Commission, 2006, s. 166-167). 

Pod nový p tiletý program s rozpočtem 620 milion  ECU Leonardo da Vinci 

pat ily programy jako Comett, Eurotecnet, FORCE či PETRů. Hlavním cílem programu 

bylo implementovat komunitární program na podporu odborného zd lávání. Dílčími cíli 

pak nap íklad bylo prosazovat celoživotní učení, zlepšit kvalitu odborného vzd lávání, 

prosazovat rovné p íležitosti pro ženy a muže, či zvýšit atraktivitu odborného vzd lávání 

(European Commission, 2006, s. 169-173). 

Program Socrates byl schválen s rozpočtem Ř50 milion  ECU a obsahoval n kolik 

podprogram , již známe programy Erasmus a Lingua a také nový program Comenius 

                                                 
2 Ve skutečnosti se ale rozdíly mezi rozd lenými oblastmi vzd láváním a odbornou p ípravou 
značn  stíraly díky pot eb  zapojit hlavn  mladé lidi po zakončení všeobecného vzd lání do 
počátečního a dalšího odborného vzd lávání. 
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zam ující se na oblasti od mate ských škol až po st edoškolské vzd lávání. Po roce 2000 

se do programu Socrates také dostalo vzd lávání dosp lých, na které byl zam ený 

samostatný podprogram Grundtvig. Hlavním cílem programu Socrates bylo p isp t 

k rozvoji kvalitního vzd lávání a vytvo ení otev eného evropského prostoru pro spolupráci 

ve vzd lávání (European Commission, 2006, s. 168-170). 

B hem ř0. let byla Evropská unie zam stnána p ípravou na své historicky nejv tší 

rozší ení a snažila se spolu s budoucími novými členskými státy harmonizovat jejich 

politiky, které po vstupu do EU musely být v souladu s primární unijní legislativou. Tento 

kontext do velké míry vysv tluje, proč EU v oblasti vzd lávání nepodnikala mnoho 

nových iniciativ a soust edila se na prodloužení již fungujících program  či vzájemné 

uznávání kvalifikací (Walkenhorst, 2005, s. 4-5). 

V návaznosti na Maastrichtskou smlouvu mohla však Evropská komise zaujmout 

p esn jší, souhrnn jší a strategičt jší p ístup k budoucímu rozvoji EU v oblasti vzd lávání  

a odborné p ípravy neboli aplikovat princip vytvá ení podp rné politiky (European 

Commission, 2006, s. 142-146). V pr b hu ř0. let tak začaly vznikat první strategické 

dokumenty, které se soustavn ji v novaly společné koncepci vzd lávací politiky. Jedním  

z nich byla Zelená kniha o evropské dimenzi ve vzd lávání z roku 1řř3. Dokument 

reagoval na nov  vymezené kompetence Evropské unie na nižším stupni všeobecného 

vzd lávání a vyzval všechny relevantní aktéry, aby se soust edili na kvalitativní rozvoj 

vzd lávání. Zd raznil význam škol jako hlavních aktér  vzd lávání, na které se musí 

nadnárodní aktivity EU zam it. Jedním z cíl , které Zelená kniha vytyčila členským 

stát m EU, bylo umožnit mladým lidem dosáhnout plného potenciálu v pracovním život   

a osobním rozvoji, p edevším skrze rozvinutí jejich zájmu o celoživotní učení 

(Commission of the European Communities, 1993a).  

Jedním ze základních dokument  pro rozvoj politiky EU v oblasti vzd lávání  

a odborné p ípravy byla Bílá kniha Delorsovy komise z roku 1993 s podtitulem „R st, 

konkurenceschopnost a zam stnanost – výzvy a cesty vp ed do 21. století“. Bílá kniha 

jasn  identifikovala aktuální problémy EU v této oblasti. Byly mezi nimi nap íklad 

neodpovídající úroveň počátečního odborného a dalšího vzd lávání, chyb jící kvalifikace 

v určitých oborech, či počty student  opoušt jící povinnou školní docházku (Commission 

of the European Communities, 1993b). Vzd lávání a odborná p íprava byly cílem 

k dosažení konkurenceschopnosti EU v kontextu stále více se globalizujícího sv ta. Tyto 

cíle tedy znovu rezonovaly s cíli artikulovanými v 70. a 80. letech. Znovu bylo také 

p ipomenuto stále nedokonalé uznávání kvalifikací mezi členskými státy. ůčkoliv tyto 
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problémy a cíle nebyly nové, jejich ešení se stalo vzhledem k plánovanému dokončení 

společného trhu naléhav jším. Bílá kniha také kladla d raz na celoživotní vzd lávání, které 

se dle ní m lo stát obecným cílem pro všechny vzd lávací systémy členských stát  EU  

(European Commission, 2006, s. 157).  

Na dokumentu z roku 1řř3 stav la Bílá kniha o vzd lávání a odborné p íprav  – 

„Vyučování a učení: cesta k učící se společnosti“ z roku 1995, která byla pravd podobn  

nejd ležit jším dokumentem v oblasti vzd lávání z té doby. Bílá kniha byla společn  

vytvo ena Generálním editelstvím pro zam stnanost a nov  vzniklým Generálním 

editelstvím pro vzd lávání, odbornou p ípravu a mládež (Rasmussen, 2014, s. 21). Bílá 

kniha uznala d ležitost vzd lávání a odborné p ípravy pro udržení významného postavení 

Evropy v dob  technologických a ekonomických zm n. Dokument hovo í o budoucí 

společnosti jako o učící se společnosti, ve které vzd lávací systémy hrají úst ední roli. Je 

tam také uvedeno, že budoucnost Evropské unie významn  závisí na schopnosti EU 

rozvíjet se tímto sm rem. Kniha dokonce vyjmenovává p t obecných cíl  ve vzd lávání, 

včetn  zp sobu jejich dosažení. Pat í mezi n  zvýšení obecné úrovn  znalostí, spolupráce 

vzd lávacích institucí a soukromých firem v oblasti pracovních stáží, boj se sociálním 

vyloučením nap . pomocí škol druhé šance, či dobrovolné služby, a znalost alespoň t í 

unijních jazyk  (Commission of the European Communities, 1995).  

Pokud se podíváme do p edchozích podkapitol tohoto historického p ehledu, 

zjistíme, že tyto cíle znovu opakují cíle již formulované v p edchozích letech. Mezi 

členskými státy EU však ani v polovin  ř0. let neexistovala v le na cílech systematicky 

pracovat. Bílá kniha nicmén  p edstavovala základ rozsáhlejší debaty probíhající  

v ř0. letech na p d  evropských institucí o pot eb  společného postupu v oblasti 

vzd lávání a odborné p ípravy tak, aby byla spln na pot eba stálého obnovování znalostí  

a dovedností. Skutečnost, že oblast vzd lávání získávala v očích p edstavitel  Evropské 

unie stále v tší význam, potvrzuje i to, že Rada a Evropský parlament zvolily rok 1996 za 

Evropský rok celoživotního učení (European Commission, 2006, s. 28). 

D ležitým procesem, který byl zpušt n na konci ř0. let byl tzv. Boloňský proces, 

který m l pomoci vytvo it opravdový Evropský prostor vysokoškolského vzd lávání. 

V roce 1999 se k n mu zavázalo 2ř evropských zemí. ůčkoliv je dnes Boloňský proces 

spojován zejména s Evropskou komisí, idea vznikla na bázi spolupráce jednotlivých 

ministr , kdy francouzský ministr pro vzd lávání v rámci reformy francouzského systému 

p izval k tomuto procesu i italské, n mecké a britské kolegy. Hlavními cíli Boloňského 

procesu bylo vytvo ení systému vysokoškolského vzd lávání ve dvou stupních Ěpozd ji 
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t echě, posílení kontroly kvality a usnadn ní uznávání kvalifikací a délky studia Ěnap . 

pomocí používání kredit ě (Martens, Balzer, Sackmann, 2004, s. 6).  

V souvislosti s rozvojem Boloňského procesu je t eba zmínit, že p vodní 

mezivládní p ístup spolupráce na úrovni ministr  pro vzd lávání se začal p em ňovat na 

nadnárodní, tedy s účastí Evropské komise až po konferenci ministr  pro vzd lávání 

v Praze v roce 2001. Po této konferenci bylo z ejmé, že v le pro spolupráci ze strany 

národních aktér  je, ale je pot eba, aby n kdo tuto spolupráci strukturoval a mapoval její 

postup. Tímto hybatelem se tak stala Evropská komise, která k naplňování stanovených 

cíl  použila zejména existující nástroje jako program Socrates (Fiala, Nantl, 2006, s. 67-

68). Je vhodné si p ipomenout, že prakticky žádný z cíl , které si Boloňský proces vytyčil, 

nebyl cílem novým. Na agend  evropských institucí tyto problémy opakovan  byly již od 

konce 80. let (Martens, Balzer, Sackmann, 2004, s. 8-9). M žeme zde tedy op t vid t, 

že hlavní političtí akté i se na formulování problém  shodnou, ale nikoli již na p ijetí 

odpovídajících ešení. 

 

2.2.6 Situace po roce 2000 
Jak již bylo zmín no, ř0. léta p inesla pro evropský projekt n kolik zásadních 

výzev. V celosv tovém kontextu bylo pot eba reagovat na rostoucí míru globalizace 

a s tím svázané ekonomické otázky, jako nap íklad konkurenceschopnost v či ostatním 

region m. Interní výzva pro samotnou EU byla p íprava na rozší ení o východní zem  

a tím faktického symbolického obnovení spojení celého kontinentu. V oblasti vzd lávání  

a odborné p ípravy se na konci ř0. let prosadily koncepty celoživotního učení a společnosti 

založené na znalostech.  

To vše p ipravilo p du pro setkání Evropské rady v Lisabonu roku 2000, které 

p ineslo klíčový zlom ve vnímání d ležitosti společné politiky v oblasti vzd lávání 

a odborné p ípravy. Evropskou unií byl totiž v Lisabonu vytyčen cíl stát se nejdynamičt jší 

a nejkonkurenceschopn jší ekonomikou sv ta založenou na znalostech, schopnou zajistit 

udržitelný́ ekonomický r st, více a lepších pracovních míst a v tší sociální soudržnost. 

Vzd lávání bylo definováno jako d ležitý́ instrument pro dosažení tohoto ambiciózního 

cíle. V novém tisíciletí již nem lo být p edm tem diskuze, zda je vhodné vzd lávací 

politiky členských stát  EU koordinovat, ale jakým zp sobem toho docílit (Council of the 

European Union, 2000). 

Evropští minist i pro vzd lávání na základ  Lisabonské strategie p ijali roku 2002 

první dlouhodobé a komplexní cíle v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy. Tento 
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pracovní program byl nazván „Vzd lávání a odborná p íprava 2010“, tedy „Education and 

Training 2010“ (dále jen „ET2010“), a zasazoval se o zlepšení kvality a efektivity systém  

vzd lávání a odborné p ípravy v EU, zajišt ní p ístupu ke vzd lávání a odborné p íprav  

pro všechny, a otev ení systém  vzd lávání a odborné p ípravy okolnímu sv tu. Bylo také 

stanoveno p t referenčních kritérií na evropské úrovni pro rok 2010, nap . že pr m rná 

účast ekonomicky aktivních dosp lých na celoživotním vzd lávání by se m la zvýšit 

alespoň o 12,5 % (European Commission, 2002). 

Hlavním nástrojem fungování pracovního programu ET2010 se m la stát tzv. 

otev ená metoda koordinace (angl. Open Method of Coordination – dále jen „OMC“ě. Ke 

koordinaci vzd lávací politiky prost ednictvím OMC m ly být podle Rady používány 

nástroje jako indikátory a referenční ukazatele, porovnávání nejlepší praxe, periodické 

monitorování a hodnocení a vzájemné hodnocení organizované jako proces učení se. OMC 

m la mezi jednotlivé politiky vnést v tší soudržnost a provázanost a m la nastavit 

jednotný́ a soustavný́ pracovní postup (Rasmussen, 2014, s. 23). 

V kontextu vzniku tzv. Lisabonské strategie je zajímavý komentá  Petra Fialy 

a Ji ího Nantla (2006, s. 69), kte í ve své publikaci zmiňují, že Lisabonská strategie 

ohlásila p echod od konceptu „společnost znalostí“3 k „ekonomice založené na znalostech“ 

(angl. knowledge economy), která je zam ená na daleko úžeji vymezenou oblast 

společenských hodnot. ůuto i íkají, že „pro vzd lávací politiku a vysoké školství p ináší 

tento p ístup nebezpečí, že dojde k takové redefinici poslání vysokoškolských institucí  

a jejich pracovník  v neprosp ch rovnováhy mezi vzd lávací a výzkumnou činností, která 

ve výsledku ohrozí kvalitu akademických činností v jejich souhrnu. Potenciální ohrožení 

kvality vzd lávání na vysokých školách totiž dnes nespočívá v rostoucích počtech 

student , ale v hrozb  marginalizace významu vzd lávání, pedagogické činnosti  

a souvisejícího svobodného bádání, pod tlakem d razu na výzkum, a to p edevším výzkum 

aplikovaný, ne-li p ímo pr myslov  využitelný.“  

Podle mého názoru je kritika autor  Fialy a Nantla oprávn ná s ohledem na 

rozší ené tendence v politice vzd lávání a odborné p ípravy, které sm ují primárn  

k zajišt ní dostatečného množství vysoce kvalifikované síly na pracovním trhu. Myslím si, 

že tento poznatek dob e ilustruje také další rozvoj program  Socrates a Leonardo da Vinci. 

Tyto programy byly již od roku 1řř7 p ipravovány na prodloužení v programovém období 

                                                 
3 Tzv. knowledge society orientovaná na rozvoj vzd lání občan  s cílem umožnit jejich participaci 
v politickém a sociáln -ekonomickém systému, a to v kontextu rozvíjejících se technologií a v dy, 
které m ly p isp t k harmonickému vývoji společnosti jako celku (Fiala, Nantl, 2006, s. 69). 



 32 

2000-2006. Nové období m lo p inést zjednodušení administrativní správy program  

a v tší spolupráci mezi t mito programy, tedy spolupráci mezi oblastí vzd lávání a oblastí 

odborné p ípravy. Díky tomu, že se prodloužení t chto program  p ipravovalo již p ed 

vznikem Lisabonské strategie, nemohl být na její cíle brán z etel již v programovém 

období 2000-2006. Obsahové sblížení program  za cílem vychovávání dob e ekonomicky 

uplatnitelných absolvent  se tak poda ilo až ve čtvrtém programovém období 2007-2013 

(European Commission, 2006, s. 29). 

Poslední programové období p ed vznikem programu Erasmus+ v roce 2014 

znamenalo další inovace v unijní podpo e oblasti vzd lávání a odborné p ípravy. Program 

na období 2007-2013 získal název „Lifelong Learning Programme“ (dále jen „LLP“), tedy 

Program celoživotního učení, který m l naplňovat zmín né cíle Lisabonské strategie. Dle 

Článku 21 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES má program 

„prost ednictvím celoživotního učení p ispívat k rozvoji Evropské unie jako vysp lé 

společnosti založené na znalostech s udržitelným hospodá ským rozvojem, v tším počtem  

a vyšší kvalitou pracovních míst a v tší sociální soudržností“ ĚEvropská společenství, 

2006).  

Nový program m l na celé období rozpočet tak ka 7 miliard EUR (European 

Commission, 2017f) a se skládal ze 4 odv tvových program . Comenius se zam oval na 

p edškolní a školní vzd lávání až do úrovn  ukončení st edního vzd lání. Erasmus byl 

zam ený na vysokoškolské vzd lávání a odborné vzd lávání na vysokoškolské úrovni 

jako v p edchozích letech. Leonardo da Vinci byl také jako v p edchozích letech zam ený 

na odborné vzd lávání a odbornou p ípravu. ů program Grundtvig se zam oval na 

vzd lávání dosp lých a celoživotní učení. Mezi programové zem  v tomto období pat ily 

členské zem  Evropské unie ĚBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Malta, N mecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

ecko, Slovensko, Slovinsko, Špan lsko, Švédsko, Velká Británieě a dále Island, 

Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko ĚD m zahraniční spolupráce, 2017cě. 

Boloňský proces a Evropský prostor vysokoškolského vzd lávání jsou i v dnešní 

dob  stále aktuální. Zatím poslední setkání ministr  školství se uskutečnilo v roce 2015 

v Jerevanu. Byly zde stanoveny čty i klíčové priority pro budoucí vývoj – zvýšení kvality 

a významu vzd lávání a p edávání znalostí, podpora zam stnatelnosti absolvent  po celý 

jejich pracovní život, v tší inkluze systém , a provedení dohodnutých strukturálních 

reforem. 
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Počet členských stát  Evropského prostoru vysokoškolského vzd lávání narostl na 

aktuálních 48 zemí (European Higher Education Area, 2017). Členské státy se snažily,  

a i nadále snaží, naplňovat cíle vytyčené na setkáních ministr , ale musí také reflektovat 

odlišnosti vzd lávací systém  nov  p istoupivších stát . To pokrok v této oblasti brzdí  

a klíčové priority identifikované na setkání v roce 2015 se tak velice podobají prioritám ze 

začátku Boloňského procesu. Významným faktorem ovlivňujícím efektivitu jakékoliv 

politiky je vynutitelnost jejího provád ní. Bohužel v p ípad  Boloňského procesu se jedná 

o dobrovoln  uzavírané dohody. Z Provád cí zprávy z roku 2015 se tak m žeme dozv d t, 

že 10 členských zemí doposud nezačalo s implementací národního kvalifikačního rámce, 

na n mž se členské státy shodli v roce 2005 (European Commission, 2006, s. 17). 

Pokud zmiňujeme Boloňský proces v oblasti vysokoškolského vzd lávání, 

nem žeme zapomenout ani na tzv. Kodaňský proces o posílení spolupráce v oblasti 

odborné p ípravy. V roce 2002 se sešli minist i školství 31 evropských stát , aby po p ijetí 

Lisabonské strategie podepsali Kodaňskou deklaraci o posílení spolupráce v oblasti 

odborné p ípravy. Jedná se o úžeji specifikovaný́ dokument zam ený pouze na odbornou 

p ípravu. Deklarace opravňuje signatá ské státy, aby podnikaly činnost podporující 

transparentnost, kvalitu a uznávání kvalifikací v oblasti odborné p ípravy, aby si stanovily 

společný́ rámec pro uznávání formálního, neformálního a informálního vzd lávání, aby si 

určily společná kritéria pro hodnocení kvality (Council of the European Union, 2002). 

Kodaňský proces se aktuáln  ídí záv ry ze setkání v Rize v roce 2015, kde byl 

stanoven seznam nových výstup  pro období 2015–2020. Pro toto období bylo stanoveno 

p t prioritních oblastí – „podporovat učení se prací ve všech jeho formách, dále rozvíjet 

mechanismy zajišťování kvality v odborném vzd lávání a p íprav  v souladu s evropským 

doporučením pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzd lávání a p ípravy, zlepšit 

p ístup k odbornému vzd lávání a p íprav  a kvalifikacím pro všechny prost ednictvím 

flexibiln jších a prostupn jších systém , dále posilovat klíčové kompetence v kurikulech 

počátečního odborného vzd lávání a p ípravy a poskytovat efektivn jší p íležitosti pro 

získání nebo rozvoj t chto dovedností prost ednictvím počátečního i dalšího odborného 

vzd lávání a p ípravy, a zavést systematické p ístupy k počátečnímu a dalšímu profesnímu 

rozvoji učitel , školitel , instruktor  v oblasti odborného vzd lávání a p ípravy ve školách  

i p i učení se prací“ (Council of the European Union, 2015). 

Lisabonská smlouva svým vstupem v platnost v roce 2009 dala Evropské unii 

právní subjektivitu. Z Lisabonské smlouvy také vychází současná d lba pravomocí mezi 

Evropskou unii a její členské státy. Evropská unie má dle smlouvy sm rem k členským 
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stát m následující pravomoci – výlučné, sdílené, koordinační a podp rné. Politika EU 

v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy spadá do podp rných pravomocí EU. To v praxi 

znamená, že EU svojí činností pouze podporuje, koordinuje či doplňuje činnost členských 

stát , aniž by tak EU nahrazovala jejich pravomoci. Lisabonská smlouva výslovn  

zakazuje, aby právní akty v oblastech podp rných pravomocí harmonizovaly vnitrostátní 

právní p edpisy členských zemí (Tomášek, Týč, Malenovský, 2017, s. 153-156). Toto 

rozd lení není podle mého názoru adekvátní, a to s ohledem na zajišt ní efektivity politiky 

EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy. Oproti postavení v p edchozích primárních 

dokumentech se tak její postavení nezm nilo. Jak m žeme vid t z uvedených p íklad , 

p ekážkou na cest  k rozvoji v této oblasti politiky a jejímu efektivnímu fungování je 

ovšem práv  nedostatek právní závaznosti dokument  p ijímaných institucemi EU. 
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3 Role a funkce pracovních stáží v politice Evropské unie 

 Od této kapitoly začnu pomocí evaluačního výzkumu na základ  empirické 

evidence hodnotit efektivitu politiky týkající se pracovních stáží v rámci programu 

Erasmus+ (Hendl, 2008, s. 38). Základní otázkou, kterou si kladu, je: „Dosáhla daná 

intervence svých cíl ?“ Intervencí zde myslím nap íklad aplikaci nové politiky či 

organizační zm nu (Bryman, 2012, s. 57).  

Nejviditeln jším nástrojem politiky Evropské unie v oblasti vzd lávání a odborné 

p ípravy ve aktuálním programovém období 2014-2020 je program Erasmus+. Tento 

program v sob  integruje p edchozí Program celoživotního učení, Mládež v akci či 

Tempus. Erasmus+ je dnes pro v tší zjednodušení rozd len na t i klíčové akce (KA 1–3). 

KA 1 - Vzd lávací mobilita jednotlivc , kam byly za azeny aktivity jako Erasmus či 

Leonardo, které nás v kontextu této diplomové práce zajímají nejvíce. Do KA 2 - 

Spolupráce na inovacích a vým na osv dčených postup  pat í nap íklad strategická 

partnerství pro ešení určitého problému. Do Ků 3 - Podpora reforem vzd lávací politiky 

pak pat í zejména aktivity bývalého programu Mládež v akci, tedy neformální vzd lávání 

mládeže (European Commission, 2014). 

Do nového programu pat í členské zem  Evropské unie ĚBelgie, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 

Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, N mecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, ecko, Slovensko, Slovinsko, Špan lsko, Švédsko, Velká Británieě 

a dále Island, Lichtenštejnsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Norsko 

a Turecko ĚD m zahraniční spolupráce, 2017aě. 

V oficiálních dokumentech k programu Erasmus+ najdeme informaci, že "cílem 

programu Erasmus+ je p isp t k dosažení cíl  strategie Evropa 2020 pro r st, 

zam stnanost, sociální rovnost a začlen ní, jakož i cíl  strategického rámce EU pro 

vzd lávání a odbornou p ípravu ET2020…Ke konkrétním otázkám, na které se program 

zam uje, pat í:  

• snižování nezam stnanosti, zvlášt  mezi mladými lidmi 

• propagace vzd lávání dosp lých, zvlášt  osvojování nových dovedností a znalostí, po 

nichž je na trhu práce poptávka 

• motivace mladých lidí k účasti na rozvoji evropské demokratické společnosti 

• podpora inovací, spolupráce a reforem 

• omezení míry p edčasného ukončování školní docházky 
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• podpora spolupráce a mobility s partnerskými zem mi EU“ (European Commission, 

2017e) 

V této kapitole se budu tedy snažit tyto cíle rozebrat na jednotlivé ukazatele, jejichž 

pln ní lze analýzou dokázat. 

Jak bylo zmín no, hlavním strategickým dokumentem EU je v současnosti strategie 

Evropa 2020 (angl. Europe 2020 Strategy). Její provád ní bylo zahájeno v roce 2010  

s cílem vytvo it podmínky pro inteligentní a udržitelný r st podporující sociální 

začleňování. Strategie si vytyčila p t hlavních cíl , které se týkají zam stnanosti, výzkumu 

a vývoje, otázek klimatu a energetiky, vzd lávání, sociálního začleňování a snižování 

chudoby (European Commission, 2016c). 

Tematické cíle v oblasti r stu podporujícímu začlen ní, které se vzd lávání 

a odborné p ípravy se p ímo týkají, jsou cíle: 

• Zam stnanost – bude zam stnáno 75 % osob ve v kové kategorii od 20 do 64 let  

• Vzd lávání – bude snížena míra nedokončení studia pod 10 %  

• Vzd lávání – ve v kové kategorii od 30 do 34 let bude dosaženo alespoň 40% podílu 

vysokoškolsky vzd laného obyvatelstva (European Commission, 2015)  

Tyto cíle jsou obecné pro celou EU, jednotlivé členské státy si však konkrétní indikátory 

mohou upravit, nap . Česká republika si vytkla za cíl snížit míru nedokončeni studia na  

5,5 % a dosáhnout podílu 32 % podílu vysokoškolsky vzd laného obyvatelstva (European 

Commission, 2017b). Tento postup na první pohled limituje efektivitu naplňování celé 

strategie. Zároveň se však jako rozumné jeví poskytnout členským stát m možnost 

zohlednit svá socioekonomická specifika. Pravd podobn  ideálním ešením zmín ného 

dilematu by bylo nastavení jasných pravidel pro možné odchylky od vytyčených cíl . 

V uvedené strategii se cíle jednotlivých stát  odchylují od vytčených cíl  v n kterých 

indikátorech velmi výrazn . Nap íklad Itálie si vytkla za cíl snížit míru nedokončeni studia 

na 16 %, což je značný rozdíl oproti 10 % stanovenými jako cíl strategie (European 

Commission, 2017b). 

 Program Erasmus+ má k napln ní této strategie p ispívat. ůvšak efekt programu 

Erasmus+ na t i výše zmín né tematické cíle nelze kvantifikovat. Existuje obecná shoda, 

že zkušenost získaná studijním pobytem v zahraničí p edstavuje pro jednotlivce p inos 

v rovin  akademické a kulturní, a je d ležitá pro jeho uplatnitelnost na trhu práce 

(EUROSTAT, 2016, s. 127). Na evropské úrovni však není žádný mechanismus, který by 

tyto domn nky cílen  kvantifikoval. Studenti na záv r své mobility musí vyplnit, tzv. 
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Záv rečnou zprávu4, ve které jsou sice dotazováni, co bylo jejich hlavním motivem pro 

účast na mobilit  a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce je jednou z možností výb ru  

a studenti jsou žádáni o sebehodnocení v oblastech jako logické myšlení či ešení 

problém , ale hlavním problémem tohoto procesu je, že studenti odpovídají na základ  

svého pocitu. 

 V roce 2014 byla vydána publikace „Erasmus Impact Study“ (dále jen „EIS“), která 

se touto problematikou zabývá. Tato publikace byla vydána jako diseminační prost edek 

projektu financovaného Evropskou komisí, který vysout žila společnost CHE Consult. 

Tato společnost vyvinula tzv. memo©, což je metoda, která m í osobnost jedince  

a univerzity jí využívají nap . pro m ení efektu intervencí a zkušenosti jako je zahraniční 

mobilita na své studenty (CHE CONSULT, 2014). CHE Consult je soukromá společnost, 

takže i využívání této metody je zpoplatn no. CHE Consult metodu memo© použil i p i 

zpracování EIS (Brandenburg, Berghoff, Taboadelam Bischof, Gajowniczek, Gehlke, 

Hachmeister, Ilieski, Leichsenring, Petrova, Vancea, 2014, s. 23). 

 V EIS auto i také uvádí, že se všeobecn  má za to, že mobilita má na jedince a jeho 

uplatn ní na pracovním trhu pozitivní vliv. ůle auto i také zmiňují, že na podporu t chto 

tvrzení chybí odpovídající data a EIS má tuto mezeru v odborných publikacích doplnit. 

Záv ry autor  se opírají o výzkum provedený na vzorku 78 891 student , akademických  

i administrativních pracovník  vysokých škol, vysokoškolských institucí a zam stnavatel  

(Brandenburg, Berghoff, Taboadelam Bischof, Gajowniczek, Gehlke, Hachmeister, Ilieski, 

Leichsenring, Petrova, Vancea, 2014, s. 15-21). 

 EIS uvádí, že studenti se zahraniční zkušeností mají o 70 % lepší schopnosti pro 

uplatn ní na pracovním trhu než studenti bez této zkušenosti (Brandenburg, Berghoff, 

Taboadelam Bischof, Gajowniczek, Gehlke, Hachmeister, Ilieski, Leichsenring, Petrova, 

Vancea, 2014, s. 14). EIS však také uvádí, že Ř1 % student  se zahraniční zkušeností cítilo, 

že se v t chto schopnostech zlepšili. Testování pomocí metody memo© toto však potvrdilo 

pouze u 52 % student  (Brandenburg, Berghoff, Taboadelam Bischof, Gajowniczek, 

Gehlke, Hachmeister, Ilieski, Leichsenring, Petrova, Vancea, 2014, s. 14). Tento p íklad 

ilustruje, že pokud je jediným kvantifikovatelným hodnocením mobility Záv rečná zpráva, 

kterou student vyplňuje na sebehodnotící se bázi, výsledky jsou nep esné. 

 Jak bylo již uvedeno, EIS byla vydána v roce 2014, je tedy z ejmé, že vzorky byly 

sbírány v programovém období 2006-2013, tedy ješt  v rámci programu LLP. Je 

                                                 
4 Formulá  Záv rečné zprávy je uveden jako P íloha C této diplomové práce. 
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samoz ejm  možné, že Evropská komise b hem programového období 2014-2020 zadá 

vytvo ení obdobné studie, avšak v tuto chvíli o tom nejsou dostupné žádné zprávy.  

Myslím si, že je p inejmenším škoda, že Evropská komise není schopna vyvinout obdobný 

nástroj jako je metoda memo©, prost ednictvím které by bylo možné zm it efekt, jaký 

zahraniční zkušenost na účastníka mobility má. Myslím si, že by to bylo vhodné i z toho 

d vodu, že rozpočet programu Erasmus+ na programové období 2014-2020 je 14,7 miliard 

EUR a z toho nejmén  63 % je alokováno pro KA 1 - Vzd lávací mobilita jednotlivc . 

Pokud EU vynakládá na projekt prost edky v tak vysoké výši, je zarážející, že jeho 

konkrétní p ínosy pro naplňování p ijaté strategie se nekvantifikují a jsou ponechány pouze 

na sebehodnocení účastník  mobilit. 

Pokud se vrátíme ke strategii Evropa 2020, EU stimuluje r st podporující začlen ní 

r znými iniciativami. Jednou z nich je iniciativa „Nové dovednosti a pracovní místa“. Ta 

má podporovat kvalitn jší prognózy, které dovednosti budou na trhu práce pot eba; 

rozvíjet a adaptovat výuku a nácvik dovedností pot ebám pracovního trhu; a p eklenout 

propast mezi vzd lávacím sektorem a pracovním trhem. EU k t mto cíl m také zavádí 

praktická opat ení. Pro účely této diplomové práce jsou nejd ležit jší Evropský rámec 

klíčových kompetencí pro celoživotní učení a Evropský rámec kvalifikací. 

Evropský rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení definuje osm 

základních schopností, které musí každý mít k tomu, aby se mohl ve společnosti založené 

na znalostech uplatnit. Pat í mezi n : 

• komunikace v mate ském jazyce 

• komunikace v cizím jazyce 

• matematická schopnost a schopnosti v oblasti v dy a technologií 

• schopnost práce s digitálními technologiemi 

• schopnost učit se 

• sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost 

• kulturní pov domí a vyjád ení 

Evropský parlament a Rada zde doporučují členským stát m rozvíjet klíčové schopnosti  

u všech osob tím, že výuku klíčových kompetencí za adí do strategií celoživotního učení 

(Rada Evropské unie, 2006). 

Jakkoliv je nutné ocenit tento p ístup, je zároveň pot eba p ipomenout nezbytný 

monitoring provád ní p ijatých opat ení. Jen tak lze zajistit efektivní provád ní strategie. 

Pokud se zam íme na Českou republiku, jsou klíčové kompetence stanoveny jednotn  pro 
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všechny rámcové vzd lávací programy ve vzd lávání. Ze zprávy Klíčové kompetence 

v počátečním odborném vzd lávání z roku 2015 se ale dozvídáme, že „v ČR není 

v odborném vzd lávání zavedeno samostatné centrální monitorování ani hodnocení 

pokroku ve smyslu zlepšení úrovn  klíčových kompetencí získaných v počátečním 

odborném vzd lávání na st edních školách. Dílčí hodnocení je provád no v rámci činnosti 

České školní inspekce a v rámci výstupních zkoušek“ ĚKašparová, 2015, s. 6ě. Zde 

m žeme tedy vid t, že efektivitu tohoto praktického opat ení minimáln  v českém 

prost edí není možné zhodnotit, neboť proto neexistují pot ebné mechanismy.  

Zdálo by se, že pro účely programu Erasmus+ je dob e kvantifikovatelná schopnost 

„komunikace v cizím jazyce“. Evropská unie v tomto ohledu opravdu používá nástroj, 

který kvantifikuje jazykové znalosti účastník  p ed a po skončení mobility. Tento nástroj 

se nazývá „On-line jazyková podpora“, angl. Online Linguistic Support (dále jen „OLS“). 

ůčkoliv je OLS pro studenty vyjížd jící na studijní pobyt a na pracovní stáž povinné, pro 

vysokoškolské instituce má toto testování obtížnou vypovídající hodnotu. Dle Ing. Andrey 

Janáčkové z Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dále jen „MUP“ě a JUDr. Josefa 

Vochozky z EDUCA International, o.p.s. je hlavním d vodem skutečnost, že nelze zaručit, 

že OLS skutečn  vyplňuje osoba, která se mobility účastnila. MUP proto pro ov ení 

úrovn  jazykových znalostí používá vlastní testovaní garantované Katedrou cizích jazyk  

MUP ĚJanáčková, Vochozka, 2017). 

Evropský rámec kvalifikací (dále jen „ERK“) všechny kvalifikace definuje podle 

toho, co z praktického hlediska znamenají. V současnosti existuje osm úrovní ERK  

a úrovn  6-Ř se rovnají t em stupň m vysokoškolského studia (European Commission, 

2017c). Státy, které se rozhodly k ERK p ipojit, m ly v letech 2008-2012 své národní 

systémy harmonizovat pomocí národních kvalifikačních rámc . Ve výroční zpráv  

Cedefop z roku 2015 se však dozvídáme r znorodá data. Nap íklad, že je do procesu 

zapojeno 38 zemí a 34 z nich pracuje na úplné harmonizaci, 4 zem  na částečné a 2ř zemí 

své národní kvalifikační rámce formáln  p ijalo. Z t chto statistik tak není z ejmé, že ERK 

bude mít jednotnou podobu a bude p enositelný do jednotlivých zemí. Nap íklad jen ve 

Velké Británii tyto národní kvalifikační rámce existují t i – pro Anglii a Severní Irsko, pro 

Skotsko a pro Wales (European Centre for the Development of Vocational Training, 2015, 

s. 6-7). M žeme tedy vid t, že v p ípad  n kterých stát  je obtížné se dohodnout na 

unifikaci vzd lávacího systému na národní úrovni. ů o to t žší je pak provést harmonizaci 

na evropské úrovni.  
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Jak bylo zmín no d íve, program Erasmus+ má p isp t také k dosažení cíl  

strategického rámce EU pro vzd lávání a odbornou p ípravu „Vzd lávání a odborná 

p íprava 2020“ Ěangl. Education and Training 2020 – dále jen „ET2020“) (European 

Commission, 2017a). ET2020 je nástupcem ET2010 a má čty i strategické cíle, které „mají 

pomoci každému občanovi pln  realizovat sv j potenciál a vytvo it udržitelnou 

hospodá skou prosperitu v Evrop “ (Rada Evropské unie, 2009). Tyto cíle jsou:  

• Realizovat celoživotní učení a mobilitu ve vzd lávání 

• Zlepšit kvalitu a efektivitu vzd lávání a odborné p ípravy  

• Prosazovat rovnost, sociální soudržnost a aktivní občanství 

• Podporovat na všech úrovních systému vzd lávání a odborné p ípravy tvo ivost  

a inovace, jakož i podnikatelského ducha (Rada Evropské unie, 2009). 

Nastavení t chto cíl  je velice obecné. Pokud je jedním z cíl  „realizovat 

celoživotní učení a mobilitu ve vzd lávání“, existence programu Erasmus+ tento cíl jist  

splňuje. Pod cílem „zlepšit kvalitu a efektivitu vzd lávání a odborné p ípravy“ se skrývá 

iniciativa „P ehodnocení vzd lávání“ z roku 2012. Tato inciativa má pomoci reformovat 

vzd lávací systémy v celé EU v oblastech kvality, dostupnosti a financování tak, aby bylo 

možno pokrýt rostoucí poptávku po vyšší úrovni znalostí a snížit nezam stnanost 

(European Commission, 2017h).  

V roce 2012 byla na základ  tohoto cíle publikována analýza situace v zemích EU, 

která byla rozd lena do dvou částí. Bohužel v dnešní dob  je dostupná již jen část druhá 

obsahující analýzu situace v 17 členských státech EU (European Commission, 2012). Na 

základ  této analýzy „se mají vytvo it p esná kritéria pro rozvoj politiky na základ  

konkrétních d kaz “ (European Commssion, 2017g). Jak již bylo zmín no, analýza 

vznikla v roce 2012 a p esná kritéria zatím nebyla vytvo ena. V současné dob  tak 

neexistují žádné indikátory pro to, aby bylo možné zhodnotit, zda kvalita a efektivita 

vzd lávání a odborné p ípravy byly zlepšeny. 

V rámci strategie ET2020 bylo v oblasti vzd lávání v EU stanoveno 7 konkrétních 

cíl : 

• alespoň ř5 % d tí Ěve v ku od 4 let do začátku povinné školní docházkyě by se m lo 

účastnit p edškolního vzd lávání 

• aby m lo podpr m rné výsledky ve čtení, matematice a p írodních v dách mén  než  

15 % d tí ve v ku 15 let 



 41 

• aby byl podíl osob p edčasn  ukončujících vzd lávání a odbornou p ípravu ve v ku 

18–24 nižší než 10 % 

• alespoň 40 % lidí ve v ku 30–34 let by m lo mít dokončeno vysokoškolské vzd lání 

nebo jeho ekvivalent 

• alespoň 15 % dosp lých by se m lo účastnit kurz  celoživotního vzd lávání 

• alespoň 20 % absolvent  vysokoškolského studia a 6 % lidí ve v ku 1Ř–34 let, kte í 

absolvovali základní kurz odborné p ípravy, by m lo část studia nebo odborné 

p ípravy uskutečnit v zahraničí 

• podíl absolvent  Ěve v ku 20–34 let s vyšším sekundárním vzd lánímě, kte í dokončili 

studium p ed 1–3 lety a poda ilo se jim najít zam stnání, by se m l zvýšit na alespoň  

82 % (European Commission, 2017h).  

Cíle týkající se míry nedokončení studia a dosažení podílu vysokoškolsky 

vzd laného obyvatelstva kopírují cíle strategie Evropa 2020, je zde tedy poprvé jasné 

propojení s centrální obecnou strategií a strategií v dílčí oblasti. Jak m žeme vid t, tyto 

konkrétní cíle byly vybrány jako ukazatele, které jsou dob e m itelné a je na nich tak 

jednoduše vid t posun v pln ní. To je jist  legitimní postup. Pro zachycování vývoje se 

používá nástroj Monitor vzd lávání a odborné p ípravy. Tento nástroj však sleduje pouze 

šest ze sedmi cíl . Jediný cíl, který není sledován je „alespoň 20 % absolvent  

vysokoškolského studia a 6 % lidí ve v ku 1Ř–34 let, kte í absolvovali základní kurz 

odborné p ípravy, by m lo část studia nebo odborné p ípravy uskutečnit v zahraničí“ 

(European Commission, 2016b). Je to cíl, který je jasn  spjatý s programem Erasmus+.  

V monitorovací zpráv  z roku 2016 je uvedeno, že data v této oblasti budou známá 

až v první polovin  roku 2018 (European Commission, 2016b). Z rozhovoru s Ing. 

Andreou Janáčkovou a JUDr. Josefem Vochozkou vyplynulo, že Ministerstvo školství, 

mládeže a t lovýchovy ČR na ja e roku 2017 začalo v tomto ohledu shromažďovat data. 

Vzd lávací instituce m ly sd lit, kolik procent z účastník  mobilit z akademického roku 

2015-2016 úsp šn  absolvovalo svá studia. Tento požadavek však nebyl vzd lávacím 

institucím sd len p ed tím, než studenti na mobilitu vyjeli ĚJanáčková, Vochozka, 2017ě. 

Lze si tedy p edstavit, že mnoho z nich si stejn  jako MUP takovéto statistiky samo od 

sebe nevede. Uvedené nesystematické sbírání dat tak dle mého názoru bude nutn  vést ke 

zkresleným výsledk m této první celoevropské analýzy. Bylo by tedy dobré, pokud by 

vzd lávací instituce byly dop edu upozorn ny, na jaká data se mají p i administraci 

mobilit mají zam it.  
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Jak již bylo v této kapitole zmín no, program Erasmus+ se má v novat také 

konkrétním otázkám. Pracovních stáží se jist  týká oblast „snižování nezam stnanosti, 

zvlášt  mezi mladými lidmi“. Již v roce 2013 Rada vydala doporučení o rámci pro kvalitu 

stáží (Rada Evropské unie, 2003) a v roce 2016 pak byl vydán dokument, který 

konkretizuje kroky pro aplikaci rámce pro kvalitu stáží. Program Erasmus+ je však v tomto 

dokumentu zmín n ale pouze na jednom míst  (European Commission, 2016a). Z toho 

tedy m žeme vyčíst, že aktuální nastavení stáží v rámci programu Erasmus+ ne eší. 

D vodem by mohla být skutečnost, že výše zmín né iniciativy spadají pod Generální 

editelství pro zam stnanost, sociální v ci a sociální začleňování, a nikoliv pod Výkonnou 

agenturu EU pro vzd lávání, audiovizi a kulturu, (angl. Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency – dále jen „EACEA“), která spravuje program Erasmus+. 

M žeme tedy vid t dvojkolejnost politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy, kdy 

i když jsou již na jeden velký projekt vynakládány nemalé finanční prost edky, tak jsou 

místo jeho zlepšování jsou spoušt ny nové projekty, které mají obdobné cíle. 
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4 Aktuální nastavení politiky Evropské unie v oblasti vzd lávání a odborné 
p ípravy  

V p edchozí kapitole jsem se zabývala strategickými dokumenty a cíli, které má 

program Erasmus+ plnit. Jak bylo ukázáno kvantifikace t chto cíl  není jednoduchým 

úkolem. Je proto nasnad , aby administrativní dokumenty, které je pot eba pro výjezd na 

pracovní stáž zpracovat, byly v souladu s p íslušnými strategiemi a usnadňovaly 

monitoring pln ní cíl . V této kapitole se tedy budu zabývat danými administrativními 

dokumenty  

a jejich p ínosem pro pln ní cíl . 

Prvním dokumentem, se kterým se účastník mobility v rámci pracovní stáže setká, 

je tzv. Learning Agreement.5 Zde student, vysílající i p ijímající instituce vyplňují údaje  

o plánované mobilit , p ičemž její délka nesmí být kratší než 2 m síce a musí jít o plný 

pracovní úvazek. Jde zejména o program stáže a znalosti, schopnosti a kompetence, které 

student na stáží získá. To mohou být nap íklad schopnosti analytické, komunikační, 

rozhodovací, počítačové, inovační a kreativní, strategicko-organizační či jazykové. Dále je 

zde možné uvést nap íklad týmovou práci, iniciativu či adaptabilitu. Monitorovací plán pak 

má popsat jak a kdy bude student b hem stáže monitorován p ijímající i vysílající institucí. 

Evaluační plán pak má popsat kritéria, která budou použita pro hodnocení stáže a její 

výsledky učení (European Commission, 2017d). 

Dále pak vysílající instituce vyplňuje informace o tom, jak bude stáž studentovi 

uznána v jeho probíhajícím studiu. Tedy zda studentovi za stáž náleží ECTS, zda dostane 

známku, zda bude stáž zapsána na jeho výpis známek i dodatek k diplomu, nebo zda bude 

stáž zapsána do dokumentu Europass mobilita. P ijímající instituce pak doplní informace  

o finanční podpo e a pojišt ní poskytované stážistovi. B hem stáže je také v tomto 

Learning Agreement možné učinit zm ny, které musí být odsouhlaseny studentem, 

p ijímající i vysílající institucí. 

Po absolvování stáže je p ijímající institucí vyplňován tzv. Traineeship Certificate.6 

Zde p ijímající instituce uvede, jaký opravdu byl program stáže, jaké znalosti, schopnosti  

a kompetence student na stáží získal a jaký byl monitorovací a evaluační plán. Traineeship 

Certificate doručí p ijímající instituce studentovi a vysílající instituci do p ti týdn  od 

absolvování stáže (European Commission, 2017d). 

                                                 
5 Formulá  Learning ůgreement je uveden jako P íloha ů této diplomové práce. 
6 Formulá  Traineeship Certificate je uveden jako P íloha B této diplomové práce. 
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Po absolvování stáže musí student vyplnit on-line Záv rečnou zprávu.7 Záv rečná 

zpráva je založená na hodnocení zahraniční zkušenosti p ímo studentem, nejedná se tak  

o posouzení efektu, který zahraniční zkušenost na studenta m la a student po jejím 

vypln ní neobdrží žádné hodnocení. V Záv rečné zpráv  je student dotazován na oblasti 

jako kvalita stáže, osobní rozvoj, výhled do budoucna či finance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Formulá  Záv rečné zprávy je uveden jako P íloha C této diplomové práce. 
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5 Empirické šet ení efektivity nastavení pracovních stáží v rámci programu 
Erasmus+ 

V této kapitole p edstavím výsledky empirického výzkumu dokument , kdy jsem 

analyzovala Learning ůgreement, Traineeship Certificate a Záv rečnou zprávu u 237 

student  z šesti vysokoškolských institucí v České republice v akademických letech 2014-

2015, 2015-2016 a 2016-2017. Základní soubor zkoumání není v tuto chvíli znám, protože 

statistiky mobilit v rámci program Erasmus+ za celou Českou republiku, které zpracovává 

D m zahraniční spolupráce na základ  dat, která dodají jednotlivé vysokoškolské instituce, 

jsou aktuáln  k dispozici pouze za rok 2014-2015.  

Pokud se v akademickém roce 2014-2015 pracovních stáží účastnilo 1 683 student  

a absolvent  ĚD m zahraniční spolupráce, 2017bě a pokud p edpokládáme, že zájem 

student  o stáže roste, m že rozsah základního statistického souboru za zkoumané období 

čítat cca 5000 jednotek. Výb rový soubor v mém výzkumu tedy tvo í 237 jednotek, což je 

necelých 5 % z p edpokládaného základního statistického souboru. Pro účely této 

diplomové práce takto velký výb rový soubor postačí, pokud bychom však cht li 

zpracovat analýzu s univerzáln jší platností, bylo by zapot ebí výb rový soubor zv tšit. 

Z Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. jsem získala řř vzork , od České 

zem d lské univerzity v Praze pochází ĚČZUě pochází ř2 vzork , Univerzita Hradec 

Králové se na výzkumu podílela 24 vzorky, Vysoká škola technická a ekonomická  

v Českých Bud jovicích poskytla 16 vzork , ze Západočeská univerzity v Plzni pochází  

4 vzorky a od Vysoké školy polytechnické Jihlava jsem získala 2 vzorky. Krom  MUP 

jsou ostatní jmenované instituce v oblasti pracovních stáží sdruženy do tzv. konsorcia. 

Konsorcium je výhodná forma spolupráce pro školy s menším počtem mobilit, jelikož 

p edkladatel žádosti o grant Erasmus+, v tomto p ípad  EDUCA International, o.p.s. 

vedená JUDr. Josefem Vochozkou, pak administrativn  mobility zajišťuje a jednotlivé 

instituce tak nemusí vynakládat žádné finanční ani lidské zdroje. 

První ukazatel, který jsem zkoumala, byla jazyková úroveň student  p ed a po 

skončení mobility. Jak bylo zmín no v p edchozích kapitolách, jazyková úroveň se testuje 

pomocí nástroje OSL, studenti vyplní on-line jazykový test na začátku mobility a obdobný 

test poté vyplňují po jejím skončení. Z výzkumu vyšlo, že u celých 33 % student  se 

úroveň jazykových znalostí nezm nila a u 21 % se jazyková úroveň po skončení mobility 

dokonce snížila. Do této statistiky jsem nezahrnovala studenty, kte í m li p ed i po 

ukončení mobility nejvyšší jazykovou úroveň C2. Ing. ůndrea Janáčková k tomuto 

výsledku nabídla dv  vysv tlení. Jednak poukázala na to, že vypln ní OLS je sice povinné, 
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ale pokud se studentovi jazyková úroveň sníží, nemá to vliv na ud lení finančního 

stipendia ani na uznání výsledku jeho stáže. Zadruhé podotkla, že studenti o jazykovou 

podporu nemají ani p íliš zájem. Často se tak stane, že b hem své pracovní stáže využijí 

možností on-line kurz  pouze omezen . Ing. Janáčková tak vyvozuje ze statistik, ve 

kterých je vid t, kolik čas student on-line kurzy strávil ĚJanáčková, 2017ě. Klíčovou 

kompetencí, kterou v tomto ohledu zkoumáme je komunikace v cizím jazyce dle 

Evropského rámce klíčových kompetencí. Pokud by se tedy vysv tlení Ing. Janáčkové 

nepotvrdily, bylo by velmi alarmujícím zjišt ním, že na 54 % účastník  pracovních stáží 

nemá mobilita p edpokládaný dopad ve zlepšení jazykové kompetence. Na evropské 

úrovni však žádný mechanismus na ov ení tohoto zjišt ní není. Je také zajímavé porovnat 

výsledky OLS se sebehodnocením v Záv rečné zpráv , kde 72 % student  uvádí, že mají 

pocit, že se jejich jazyková úroveň zlepšila a 24 % uvedlo, že se jejich úroveň nezlepšila, 

neboť byla již velmi vysoká. M žeme zde tak pozorovat diskrepance, o kterých se zmiňuje 

i EIS a to, že dlouhodob  v hodnocení mobilitních program  spoléháme na pocity místo na 

ov itelná fakta (Brandenburg, Berghoff, Taboadelam Bischof, Gajowniczek, Gehlke, 

Hachmeister, Ilieski, Leichsenring, Petrova, Vancea, 2014, s. 63). 

EIS na základ  metody memo© uvádí, že mobilita má tím v tší efekt na osobnost 

účastníka, čím je delší. Pokud student do zahraničí vyjede na déle než šest m síc , je tak 

dopad této zkušenosti daleko významn jší (Brandenburg, Berghoff, Taboadelam Bischof, 

Gajowniczek, Gehlke, Hachmeister, Ilieski, Leichsenring, Petrova, Vancea, 2014, s. 84). 

Z mého výzkumu vyšlo, že studenti vyjíždí na pracovní stáž v pr m ru na 3 m síce a 11 

dn . Tedy na o polovinu kratší dobu, než by bylo z pohledu efektu na osobnost pot ebné. 

Jedním z vysv tlení délky mobilit m že být i období v roce, kdy studenti na mobilitu jezdí. 

M j výzkum ukázal, že 41 % student  na mobilitu vyjede v období od 1. června do 30. 

zá í, tedy v období letních prázdnin. JUDr. Josef Vochozka k tomu nabízí vysv tlení, že 

studenti volí toto období z obav ze zameškání studijních povinností na své domácí instituci 

(Vochozka, 2017).  

Dle JUDr. Vochozky se k tomuto váže také uznávání výsledk  stáží na vysílajících 

institucích. EDUCA International, o.p.s. na toto téma v letech 2014-2016 realizovala 

projekt ATEST – Ohodnocení stáží v rámci evropského systému p enosu kredit  v rámci 

KA2 programu Erasmus+. Projekt ůTEST se snažil zlepšit využívání kreditového systému 

ECTS pro hodnocení stáží a doporučit vhodný systém pro hodnocení a uznávání Erasmus 

stáží. Pracovní skupina projektu ůTEST popisuje, že zatímco pro studijní mobility v rámci 

programu Erasmus+ je Evropský kreditový systém ĚECTSě b žn  využíván, pro stáže je 
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použití ECTS nejasné a neexistuje dostatek pokyn  a pravidel pro hodnocení stáží  

a p id lování kredit . Obrovské rozdíly existují nejen mezi univerzitami, ale i v rámci nich 

(Vochozka et al, 2016, s. 6). Stejný poznatek potvrdil i m j výzkum. Univerzita Hradec 

Králové nap íklad t ím síční stáž hodnotí 30 ECTS a MUP za šestim síční stáž studentovi 

ud lí 5 ECTS. Z toho rozdílu je patrné, že nedostatečná metodika vede k deformaci 

systému.  

Dle mého názoru velice správn  záv rečná zpráva projektu ůTEST shrnuje: „Je 

nezbytné, aby studenti vid li, že stáž, kterou vykonávají je smysluplná a její ohodnocení je 

srovnatelné v rámci celé Evropy. To by umožnilo univerzitám, aby pak mohly aplikovat 

ECTS za stáže srovnatelným zp sobem. Kvalita by pak byla zajišt na prost ednictvím 

vhodných postup  Ěnap . interních a externích hodnocení kvality a zp tná vazba  

k hodnocení zpráv student  a jiných dokument ě. Mohla by zahrnovat pracovní výkazy, 

nebo jiný typ dokumentu, který by v pr b hu stáže student vypracoval na doložení 

dovedností, které b hem stáže získal“ (Vochozka et al, 2016, s. 39). 

P ípad projektu ůTEST je varováním pro budoucí vývoj politiky EU v oblasti 

vzd lávání a odborné p ípravy, jelikož záv ry, ke kterým pracovní skupina došla nebyly 

žádným ze zadavatel  reflektovány (Vochozka, 2017).  

Provedený výzkum také odhalil nedostatky p i vyplňování dokument  Learning 

ůgreement a Traineeship Certificate ze strany p ijímajících institucí. Podle mého názoru 

jsou pro naplňování cíl  programu Erasmus+ nejd ležit jšími částmi v Learning 

ůgreement část o znalostech, schopnostech a kompetencích, které student má student na 

stáží získat a v Traineeship Certificate zhodnocení, zda je skutečn  získal a celkové 

hodnocení stážisty. Z mého výzkumu vychází, že ve 13 % procentech mají p ijímající 

instituce problém vyplnit část Learning ůgreement týkající se znalostí, schopností  

a kompetencí. V tší problém m ly p ijímající instituce s monitorovacím plánem, kde jich 

30 % dle mého názoru nedostatečn  tento plán popsalo. U evaluačního plánu byla situace 

obdobná, nedostatky jsem nalezla u 27 % vzork . U dokumentu Traineeship Certificate  

u části hodnocení získaných znalostí, schopností a kompetencí 17 % p ijímajících institucí 

bez jakékoliv reflexe zkopírovalo obdobnou část z Learning Agreement. Celkové 

hodnocení stážisty, považuji pro jeho další rozvoj za velice d ležité. U 2ř % záv rečných 

hodnocení jsou nedostatky. N které p ijímající instituce si nap íklad vystačily pouze 

s hodnocením „skv lé“, „dobrá práce“ či „všechny úkoly byly spln ny“. Takovéto 

hodnocení je dle mého názoru zcela nedostatečné, pokud v instituci student n jakou dobu 

stráví prací, m l by být zam stnavatel schopný o n m íci více než n kolik málo slov. Tato 
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část evaluace je pro studenty často jedinou zp tnou vazbou na jejich práci, a pokud tato 

evaluace není kvalitní, nem že se ani student dát rozvíjet. 

Zde je nutné zd raznit, že hodnocení nedostatečnosti vyplňování dokument , je 

zcela m j osobní názor, který nelze ov it z žádných oficiálních doporučení. Je pot eba 

íci, že u t chto indikátor  nejsou dle mého názoru na vin  pouze p ijímající instituce. 

Pokud s programem Erasmus+ nemají žádnou p edchozí zkušenost, je pochopitelné, že 

váhají, jak zadané dokumenty vyplnit. Proto si myslím, že stejn  jako u uznávání výsledk  

stáží, je hlavním problémem neexistence metodiky, která by blíže určovala, jak mají být 

dokumenty vypln ny. 

Nyní se dostáváme k indikátor m u Záv rečných zpráv, které jsou založeny na 

sebehodnocení studenty. Studenti jsou dotazování, co bylo jejich hlavní motivací 

k výjezdu. U 237 student , jejichž vzorek mám k dispozici, bylo rozložení odpov dí 

následující:  

• Vytvo it si osobní a profesní síť – 12,5 % 

• Posílit šance na získání zam stnání v budoucnu v zahraničí – 12 % 

• ůbsolvovat stáž v cizím jazyce – 11,5 % 

• Naučit se/zlepšit si znalost cizího jazyka – 11 % 

• Žít v zahraničí a poznat nové lidi – 10,5 % 

• Posílit šance na získání zam stnání v budoucnu v zemi p vodu – 10 % 

• Získat znalosti o jiné zemi – 9,5 % 

• Rozvinout tzv. m kké dovednosti jako nap . adaptabilitu – 8 % 

• Zažít odlišný na pohled na obor, kterému se v nují – 7 % 

• Zažít odlišné vzd lávací praktiky - 7 % 

Tato statistika sice ilustruje motivaci student  k výjezdu, ale domnívám se, že je možné 

polemizovat s odpov ďmi, ze kterých je možné vybírat. Bylo by jist  zajímavé zjistit, zda 

je motivací student  také nap íklad prohloubení praktických dovednosti v oboru jejich 

studia. Bohužel se mi nepoda ilo zjistit, jak práv  informace o t chto motivačních 

faktorech Evropská komise či EůCEů hodlají využít. 
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6 Zhodnocení efektivity nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+ 

V p edchozích t ech kapitolách jsem postupn  p edstavila roli pracovních stáží jako 

jednoho z nástroj  naplňování strategií na evropské úrovni, poté jsem se podrobn  

v novala praktickému nastavení pracovních stáží. ů následn  jsem díky provedené analýze 

dokument  kriticky zhodnotila data, která jsou od všech aktér  zapojených do praktické 

aplikace pracovních stáží vyžadována. V této kapitole bych pak všechny tyto poznatky 

ráda propojila. 

Politiku EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy v programovém období 2014-

2020 charakterizuje dvojkolejnost. Na jedné stran  vidíme strategie vzniklé na základ  

politického konsensu, které na první pohled dávají pocit, že se politické špičky posouvají 

k supranacionálnímu pojetí politiky v této oblasti. P i hlubším prozkoumání strategií  

a jejich cíl  však vidíme, že tyto jsou diplomaticky voleny a o mnoho se neliší od cíl  

formulovaných již v 80. letech minulého století. Na druhé stran  jsou pak výkonné složky, 

které mají na starosti implementaci politiky. Je však patrné, že implementace neodpovídá 

vytyčeným strategickým cíl m.  

Nejviditeln jším projevem této dvojkolejnosti je problém monitorování pokroku 

sledovaných strategických indikátor . Tyto indikátory nelze aplikovat na program 

Erasmus+ v aktuálním nastavení. U strategie Evropa 2020 hovo íme o indikátoru 

Zam stnanost kde efekt programu Erasmus+ na 75 % zam stnanost ve v kové kategorii od 

20 do 64 let nelze kvantifikovat. I když existují domn nky, které tento efekt potvrzují, na 

evropské úrovni není žádný mechanismus, který by tyto domn nky cílen  kvantifikoval. 

U Evropského rámce klíčových kompetencí pro celoživotní učení v souvislosti 

s programem Erasmus+ mluvíme o komunikaci v cizím jazyce, pro jejíž m ení m žeme 

použít nástroj OLS. D v ryhodnost tohoto nástroje je ale také t žko prokazatelná, neboť 

vysokoškolské instituce pro pot eby testování používají jiné garanty kvality. Z mého 

výzkumu také vyšlo, že na 54 % účastník  pracovních stáží nemá mobilita p edpokládaný 

dopad ve zlepšení jazykové kompetence, protože se jejich výsledek v OLS p ed a po 

ukončení mobility buď nezm nil, nebo dokonce zhoršil. Nástroj OLS je tedy buď 

nep esný, nebo má mobilita na tuto klíčovou kompetenci menší vliv, než se očekávalo. ůni 

jedno z tvrzení však nejde dostupnými mechanismy ov it.  

Evropský rámec kvalifikací pro pot eby programu Erasmus+ také v tuto chvíli ješt  

nem žeme použít, neboť zatím nemá jednotnou podobu ani uvnit  n kterých stát , 

harmonizace na evropské úrovni tak ješt  nebyla provedena. 
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Co se týče strategie ET2020 a jejího cíle zlepšit kvalitu a efektivitu vzd lávání  

a odborné p ípravy na základ  iniciativy „P ehodnocení vzd lávání“, ani zde nem že 

podp rný efekt programu Erasmus+ zanalyzovat, neboť v současné dob  neexistují žádné 

indikátory pro to, aby bylo možné zhodnotit, zda kvalita a efektivita vzd lávání a odborné 

p ípravy byly zlepšeny. 

 Cíl strategie ET2020, který m žeme spojit p ímo s programem Erasmus+ je cíl, že 

alespoň 20 % absolvent  vysokoškolského studia a 6 % lidí ve v ku 18–34 let, kte í 

absolvovali základní kurz odborné p ípravy, by m lo část studia nebo odborné p ípravy 

uskutečnit v zahraničí. Data k tomuto cíli budou však dostupná až v první polovin  roku 

201Ř, neboť začala být sbírána na ja e roku 2017. 

 V souvislosti s cílem snižování nezam stnanosti, zvlášt  mezi mladými lidmi 

mluvíme o Rámci pro kvalitu stáží. Kroky pro aplikaci tohoto dokumentu však aktuální 

nastavení stáží v rámci programu Erasmus+ ne eší pravd podobn  proto, že tato iniciativa 

je spravována Generálním editelstvím pro zam stnanost, sociální v ci a sociální 

začleňování, a nikoliv EACEA, která spravuje program Erasmus+.  

 Pokud chceme hodnotit efektivitu nastavení pracovních stáží v rámci programu 

Erasmus+ musíme pracovat s administrativními dokumenty Learning Agreement, 

Traineeship Certificate a Záv rečnou zprávou. ůnalýza t chto dokument  na vzorku 237 

student  ukázala limity nastavení pracovní stáží zejména v oblasti dopadu mobility na 

osobnost účastníka. Studenti se totiž ze stáží vrací o polovinu d íve, než je doporučená 

délka pobytu dle EIS. Dalším limitem je neexistence jednotné metodiky pro uznávání 

výsledk  stáží, m žeme tak nalézt velké rozdíly i mezi jednotlivými fakultami v rámci 

jedné univerzity. Neexistence metodiky má také vliv na vyplňování uvedených dokument  

ze strany p ijímajících institucí. M j výzkum zjistil, že 2ř % záv rečných hodnocení 

student  vykazuje nedostatky a student tak nemá možnost získat co možná nejkvalitn jší 

vzd lávací zkušenost. Z mého výzkumu také vyplynulo, že Záv rečná zpráva, kterou 

student vyplňuje po návratu, nemá pro naplňování strategických cíl  také pot ebnou 

vypovídající hodnotu, protože je z velké části založená na studentov  sebehodnocení místo 

na empirických d kazech.  
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7 Záv r 

 Na p edchozích stránkách jsem se pomocí metody evaluačního výzkumu zabývala 

nastavením pracovních stáží v rámci programu Erasmus+ s tím, že jsem zkoumala 

efektivitu tohoto typu stáží s ohledem na dosahování cíl  politiky EU v oblasti vzd lávání 

a odborné p ípravy. Podrobn  jsem analyzovala nejen strategické dokumenty p ijaté 

institucemi EU, ale také administrativní dokumenty, které se týkaly konkrétních 

pracovních stáží a které jsou vyžadovány pro úsp šné absolvování stáže. 

 V rámci výzkumu bylo zjišt no, že došlo k významnému posunu na evropské 

úrovni ohledn  p ijímání strategických dokument  v oblasti vzd lávání a odborné 

p ípravy. V současné dob  již tedy existují dokumenty, které definují cíle, jichž má být 

dosaženo v uvedených oblastech. Jak je patrné z p ehledu vývoje formování politiky EU 

ve zmín ných oblastech, je to výrazná zm na oproti uplynulým desetiletím. 

Další zjišt ní již tak pozitivní nejsou. Jednotlivé cíle obsažené v p íslušných 

strategických dokumentech jsou totiž často pom rn  obecné nebo je členským stát m 

umožn no značn  se od stanoveného cíle odchýlit. Ostatn  sledování naplňování cíl  

stanovených v p íslušných strategických dokumentech je obecn  problematické. Potíže 

zp sobuje nap . nekompatibilita cíl  uvedených ve strategických dokumentech 

a indikátor  v rámci programu Erasmus+. V současné dob  lze najít jediný takový 

obsahový pr nik mezi strategií ET2020 a programem Erasmus+ ohledn  cíle, že alespoň 

20 % absolvent  vysokoškolského studia a 6 % lidí ve v ku 1Ř–34 let, kte í absolvovali 

základní kurz odborné p ípravy, by m lo část studia nebo odborné p ípravy uskutečnit 

v zahraničí. Data k tomuto cíli budou však dostupná až v první polovin  roku 201Ř, neboť 

začala být sbírána na ja e roku 2017. 

V p ípad  Evropského rámce klíčových kompetencí pro celoživotní učení se 

v souvislosti s programem Erasmus+ nabízí sledovat vliv mobility na úroveň jazykových 

znalostí účastník . Potíže ovšem zp sobuje systém, kterým monitoring probíhá. Využíván 

je nástroj OLS, který ovšem není z pohledu vysílajících institucí p íliš d v ryhodný a tyto 

spoléhají na jiné možnosti ov ení jazykových znalostí účastník  stáží. ůni Evropský 

rámec kvalifikací nelze pro pot eby programu Erasmus+ v současnosti ješt  použít, neboť 

zatím nemá jednotnou podobu ani uvnit  n kterých stát , harmonizace na evropské úrovni 

tak ješt  nebyla provedena. 

Pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ by také mohly hrát podp rnou roli p i 

naplňování cíle na snižování nezam stnanosti, zejména mladých lidí, jak to p edpokládá 

iniciativa Rámec pro kvalitu stáží. Bohužel zde však chybí pot ebná koordinace mezi 
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Generálním editelstvím pro zam stnanost, sociální v ci a sociální začleňování na jedné 

stran  a agenturou EůCEů na stran  druhé. 

Nedostatky negativn  ovlivňující efektivitu nastavení praktických stáží v rámci 

programu Erasmus+ byly zjišt ny i v rovin  praktické implementace, konkrétn  v podob  

dokument  pot ebných pro úsp šné absolvování stáží. Jedná se v první ad  o absenci 

jednotné metodiky pro uznávání výsledk  stáží. Výsledkem je, že existují značné rozdíly 

v ohodnocení stáží dokonce i v rámci jedné vysoké školy. Dalším nedostatkem je značné 

procento nesprávn  nebo nedostatečn  vypln ných administrativních dokument , což ve 

výsledku vede ke snížení efektivity jak sm rem k účastníkovi, tak sm rem k celému 

procesu implementace dané politiky EU. Také tento nedostatek by se dal p i nejmenším 

zmírnit p ijetím metodických pravidel, která by byla pr vodcem p i vyplňování jak 

p ijímající instituci, tak účastníkovi. V p ípad  jednoho z dokument , Záv rečné zprávy, 

efektivitu dále snižuje skutečnost, že je založena na sebehodnocení účastníka, na místo 

objektivn  ov itelných fakt . 

Ve sv tle výše uvedených výsledk  provedeného evaluačního výzkumu lze nyní 

odpov d t na výzkumnou otázku, která byla položena v úvodu této práce. Její zn ní bylo: 

„Odpovídá nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+ v aktuálním 

programovém období cíl m politiky EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy, a je tedy 

efektivní?“ Na základ  uvedených výsledk  lze konstatovat, že současné nastavení 

pracovních stáží odpovídá cíl m dané politiky EU pouze částečn  a efektivita tohoto 

nastavení je tak velmi nízká. Hypotéza stanovená v úvodu práce byla tedy potvrzena. 

Hlavními p ínosy této diplomové práce jsou zpracování p ehledu vývoje politiky 

EU v oblasti vzd lávání a odborné p ípravy a také výzkum administrativních dokument  

vyžadovaných pro úsp šné absolvování stáží. Zpracování zmín ného p ehledu a provedení 

evaluačního výzkumu jsou v českém prost edí ojedin lé. Navíc by bylo bezpochyby 

zajímavé podobný výzkum provést i v evropském kontextu. To by však vyžadovalo v tší 

rozsah, než jaký m že poskytnout diplomová práce. 
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