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Cílem této publikace je zprostředkovat infor-
mace o procesech a směrech evropské 
politiky v oblasti odborného vzdělávání 

a přípravy a současně také informace ze zásadních 
evropských dokumentů, které se tematicky vážou na 
program „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. 
Tento program vznikl v roce 2002 na základě 
Lisabonské strategie a je postaven na třech strate-
gických cílech, které se staly pilířem pro aktivity EU 
ve vzdělávání:

zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání 
a odborné přípravy v EU,
zajištění přístupu ke vzdělávání a odborné přípra-
vě pro všechny,
otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy 
okolnímu světu.

Tyto strategické cíle v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy by měly vést Evropskou unii k takovému 
rozvoji, aby se stala do roku 2010 nejvyspělejší 
znalostní ekonomikou světa.

Témata jednotlivých kapitol byla záměrně zvo-
lena tak, aby vycházela jak z cílů Lisabonské 
strategie, tak i z cílů programu „Vzdělávání 

a odborná příprava 2010“. Do jednotlivých kapitol 
jsme kromě klíčových dokumentů vybrali zároveň 
i další podstatné dokumenty, které pomáhají zma-
povat vývoj a získat přehled o současném stavu 
v dané oblasti.

Úvodem
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LISABONSKÝ PROCES

Budoucí směr politiky a činnosti v Evropské unii 
pro 21. století určilo zasedání Evropské rady 
v Lisabonu v březnu 2000, které schválilo 

tzv. Lisabonskou strategii transformace Evropy na 
nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou eko-
nomiku světa založenou na znalostech, poskytující 
trvalý růst, vytvářející více a lepších pracovních míst 
a umožňující sociální soudržnost. Lisabonský proces 
byl dále v oblasti vzdělávání propracován v roce 
2001 ve Stockholmu. 

Tak vznikl první ofi ciální dokument nastiňující 
komplexní evropský přístup k národním politi-
kám v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

V návaznosti na tento dokument byl zpracován 
podrobný pracovní program pro dosažení cílů, 
který byl schválen v r. 2002 Evropskou radou 
v Barceloně. Tento pracovní program „Vzdělávání 
a odborná příprava 2010“1 představuje strategický 
referenční rámec pro tvorbu politik v oblasti vzdělá-
vání a odborné přípravy na úrovni EU. Zabývá se 
jednotlivými stupni a druhy vzdělávání a odborné 
přípravy od základních dovedností až po odborné 
a vysokoškolské vzdělávání se zvláštním zřetelem 
na princip celoživotního učení.

V návaznosti na cíle stanovené pracovním 
programem bylo na zasedání Evropské rady 
v Bruselu v květnu r. 2003 schváleno pět 

evropských srovnávacích ukazatelů, kterých by mělo 
být dosaženo do roku 2010: předčasný odchod 
ze škol, absolventi matematických, přírodovědných 
a technických oborů, míra ukončenosti vyššího 
sekundárního vzdělávání, klíčové dovednosti, účast 
na celoživotním učení. Tyto ukazatele jsou chápány 

1) Education and training in Europe: diverse systems shared goals for 
2010, Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, 
Luxembourg, 2002. Překlad MŠMT 2003..

od Lisabonu
k Bordeaux

1.



55jako nástroje otevřené metody koordinace národních politik členských států. 
Další rozpracování a hodnocení Lisabonské strategie v oblasti rozvoje lid-
ských zdrojů bylo realizováno ve dvou liniích – zaměstnanosti a vzdělávání.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNATELNOST

Zasedání Evropské rady v Bruselu (prosinec 2003) zaměřené na hospo-
dářský růst a konkurenceschopnost zemí EU přijalo ve věci zaměstnanos-
ti zprávu pracovní skupiny pro zaměstnanost vedené p. Wimem Kokem 

„Místa, místa, místa. Vytváření vyšší zaměstnanosti v Evropě“, zpracovanou 
v listopadu 20032. Zpráva konstatuje, že přestože si členské státy EU dlouho 
uvědomují potřebu podporovat celoživotní učení (CŽU), hmatatelný pokrok 
je slabý. Aby se stalo CŽU realitou, je nutný posun směrem ke spolupráci 
veřejných orgánů, zaměstnavatelů a jednotlivců při podpoře a využívání pří-
ležitostí odborného výcviku odpovídajících kvalifi kačním potřebám. 

Členské státy by měly vypracovat komplexní strategie CŽU prostřednictvím 
stanovení ambiciózních cílů pro zvýšení úrovně lidského kapitálu, usnadnění 
přístupu k CŽU a podpory nových způsobů rozdělení nákladů mezi veřejné 
orgány, podniky a jednotlivce. Pozornost musí být věnována kvalitě i výši 
veřejných výdajů.

V únoru 2004 byla předložena zpráva o stavu realizace pracovního pro-
gramu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Naléhavé reformy jako 
podmínka úspěchu Lisabonské strategie3, která vymezuje konkrétní výzvy 

a navrhuje opatření, jak učinit celoživotní učení konkrétní realitou. Celoživotní 
učení je zde chápáno jako vůdčí princip politiky v oblasti vzdělávání a odbor-
né přípravy, přičemž se navrhuje, aby jednotlivé státy zintenzivnily své úsilí při 
vytváření a realizaci komplexních, prostupných a koordinovaných národních 
strategií celoživotního učení zasazených do evropského kontextu. Úsilí by 
mělo být zaměřeno především na vybavení všech občanů potřebnými klíčo-
vými kompetencemi a vytváření otevřeného, atraktivního a všem přístupného 
vzdělávacího prostředí.

V listopadu 2004 byla předložena hodnotící zpráva skupiny odborníků 
z oblasti zaměstnanosti pod předsednictvím Wima Koka „Lisabonská 
strategie pro růst a zaměstnanost“4. Tato zpráva předkládá strategii, 

2) Jobs, jobs, jobs. Creating more employment in Europe. Report of the Employment Taskforce chaired 
by Wim Kok. November 2003.
3) Education and Training 2010. The Success of the Lisabon Strategy Hinges on Urgent Reforms. 
Překlad MŠMT 2004.
4) Facing the Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level 
Group chaired by Wim Kok. November 2004.
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66 umožňující evropským ekonomikám splnit lisabonské cíle, které jsou v poloča-
se desetiletého období ohrožené. 

Nezbytná jsou opatření v následujících pěti oblastech: znalostní společnost, 
vnitřní trh, hospodářské klima, pracovní trh a ekologická udržitelnost. Strategie 
CŽU jednotlivých zemí musí stanovit takové cíle, aby mohly čelit rychlým 
změnám v technologiích, zvyšovat účast na trhu práce, snižovat nezaměstna-
nost a umožnit lidem pracovat déle. Vzhledem k tomuto hodnocení bylo na 
Evropské radě v březnu 20055 rozhodnuto Lisabonskou strategii novelizovat 
se záměrem nově stanovit jako priority růst a zaměstnanost.

Na Evropské radě v červnu 20056 byly schváleny Integrované hlavní 
směry pro růst a zaměstnanost pro období 2005 – 2008 (IHS)7 - revi-
dovaná Lisabonská strategie pro oblast zaměstnanosti, která je reakcí 

na opožďující se plnění strategie. IHS sestávají z hlavních směrů hospodářské 
politiky zajišťujících hospodářskou soudržnost všech tří dimenzí strategie (eko-
nomické, sociální a environmentální) a z hlavních směrů politiky zaměstnanos-
ti. Celkem je těchto směrů formulováno 24. Členským zemím bylo uloženo 
rozpracovat schválené integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost na 
léta 2005 – 2008 ve svých vnitrostátních reformních programech do podzi-
mu 20058.

Evropská rada v Bruselu potvrdila v březnu 20069, že integrované hlavní 
směry pro zaměstnanost a růst 2005-2008 zůstávají v platnosti a dohod-
la se na konkrétních oblastech pro prioritní opatření, která budou pro-

vedena do konce r. 2007. Jde o větší investice do znalostí a inovací, využití 
potenciálu podnikatelů, zejména malých a středních podniků a zvyšování 
pracovních příležitostí pro prioritní skupiny. Národní strategie CŽU by měly 
všem občanům poskytnout potřebné kompetence a kvalifi kace, a to s narůs-
tající podporou ze strany programů vzdělávání a odborné přípravy na úrovni 
Společenství, jako jsou Erasmus a Leonardo.

5) Rada Evropské unie: Evropská rada v Bruselu 22.a 23. března 2005 – Závěry předsednictví.
6) Rada Evropské unie: Evropská rada v Bruselu 16. a 17. června 2005 – Závěry předsednictví.
7) Integrated guidlines for growth and jobs (2005-2008). European Commission 2005.
8) V ČR zpracován Národní lisabonský program 2005-2008 (Národní program reforem ČR). Říjen 
2005.
9) Rada Evropské unie: Evropská rada v Bruselu 23.a 24. března 2006 – Závěry předsednictví.



77KODAŇSKÝ PROCES

Priority Lisabonského procesu specifi cky pro odborné vzdělávání jsou 
vymezeny v tzv. Kodaňské deklaraci10, kterou podepsali v listopadu 
2002 v Kodani ministři odpovědní za odborné vzdělávání z členských 

zemí EU, zemí ESVO/EHP, kandidátských zemí, představitelé Evropské komise 
a zástupci sociálních partnerů na evropské úrovni. Deklarace se týká strategie 
pro zlepšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti odborného vzdělávání.

K jejím prioritám patří zejména podpora transparentnosti a uznávání kompe-
tencí a kvalifi kací, společné principy pro uznávání neformálního a informál-
ního vzdělávání, společná kritéria pro zajišťování kvality, podpora vývoje 
referenčních úrovní kvalifi kací a kreditního systému.

V říjnu 2004 byla zpracována tzv. Maastrichtská studie „Achieving the 
Lisabon goals: The Contribution of VET11, která měla zhodnotit pokrok 
vzhledem k Lisabonským cílům v oblasti odborného vzdělávání. Tato 

studie pak byla předložena na zasedání čelných evropských představitelů 
odborného vzdělávání v Maastrichtu v prosinci 2004. Závěrečný dokument, 
tzv. Maastrichtské komuniké12 pak stanovuje nové priority rozvíjející Kodaňský 
proces podporující zejména transparentnost (EQF, ECVET) a rozšiřování 
evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání.

BOLOŇSKÝ PROCES

Boloňský proces je mezivládní aktivita zaměřená na vytvoření evropského 
prostoru vysokoškolského vzdělávání, jehož cílem je zlepšení zaměstna-
telnosti a mobility občanů a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti 

evropského vysokoškolského vzdělávání. Jeho podpora a rozvoj je součástí 
Lisabonského procesu.

Základním dokumentem je Boloňská deklarace (1999)13 o vytvoření 
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010. Evropským 
zemím se tím otevřela možnost, při využití jedinečnosti svých vzdělávacích 
systémů, vytvořit společný systém vysokého školství v Evropě.

10) Copenhagen Declaration of 30 November 2002, EC 2002.
11) Cedefop Synthesis of Maastricht Study, Vocational Education and Training – Key to the future, 
Lisabon-Copenhagen-Maastricht mobilising for 2010. Cedefop 2004.
12) Maastricht Communiqué on the future priorities of Enhanced European Cooperation in VET, 
December 2004.
13) Evropský prostor vysokoškolského vzdělání. Společné prohlášení ministrů školství evropských států 
na setkání v Boloni dne 19. června 1999. 
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88 K návazným dokumentům patří Pražské komuniké (2001)14, které zdůraznilo 
zejména význam zajišťování kvality jak v národních systémech, tak i na 
mezinárodní úrovni a jejich vzájemné akceptace a význam spolupráce 

v oblasti uznávání dokladů a využívání kreditů (ECTS). Významným závěrem 
Berlínského komuniké (2003)15 bylo především to, že od roku 2005 každý 
absolvent vysoké školy obdrží automaticky a bezplatně dodatek k diplomu, 
vydaný v cizím jazyce, který je jednou z částí Europassu. 

Konference ministrů v Bergenu (2005)16 pak přijala dva důležité dokumenty:
Rámec kvalifi kací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání,
Soubor standardů, postupů a hlavních směrů v oblasti zabezpečení kvality 
včetně principu Evropského registru agentur pro zabezpečení kvality.

Vyplývá z nich, že do roku 2007 měla každá země zahájit práce na národ-
ním rámci kvalifi kací, který bude v souladu s evropským. Národní rámce kva-
lifi kací budou připraveny do roku 2010. Zároveň bude na národní úrovni 
implementován navržený model vnějšího hodnocení, který bude vycházet 
z přijatých standardů.

INTEGRACE INICIATIV

Rada a Evropská komise se zavázaly k tomu, že budou jednou za dva 
roky hodnotit pokrok dosažený při provádění pracovního programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“, který zahrnuje Kodaňský pro-

ces týkající se odborného vzdělávání a přípravy a opatření v oblasti vyso-
koškolského vzdělávání. V únoru 2006 vyšla zpráva, která je první v tomto 
novém kole hodnocení pokroku „Modernizace vzdělávání a odborné pří-
pravy: zásadní příspěvek k prosperitě a sociální soudržnosti v Evropě“17. 
Opakovaně se zde zdůrazňuje dvojí úloha systémů vzdělávání a odborné 
přípravy: sociální a hospodářská. Vzdělávání a odborná příprava jsou urču-
jícím faktorem pro možnosti všech zemí dosáhnout vynikajících výsledků, 
inovací a konkurenceschopnosti. Zároveň jsou nedílnou součástí sociálního 
rozměru Evropy, neboť šíří hodnoty solidarity, rovných příležitostí a sociální 
účasti. Reformy by proto měly být i nadále zaměřeny na podporu součinnosti 
mezi cíli hospodářských a sociálních politik. Ve zprávě se konstatuje, že při 
stanovení strategií celoživotního vzdělávání bylo dosaženo pokroku, jejich 

14) Towards the European Higher Education Area. Communiqué of the meetingof European Ministers 
in charge of Higher Education, in Prague on 19 May 2001. 
15) Realising European Higher Education Area. Communiqué of the Conference of  Ministers respon-
sible for Higher Education, in Berlin on 19 September 2003. 
16) The European Higher Education Area – Achieving the goals. Communiqué of the Conference 
European Ministers responsible for Higher Education. Bergen 19-20 May 2005.
17) Společná průběžná zpráva Rady a Komise pro rok 2006 o pokroku dosaženém v rámci pracovní-
ho programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.



99provádění však stále zůstává výzvou. Zpráva upozorňuje zejména na přetrvá-
vající problémy, zejména v tom, že počáteční vzdělávací systémy neposkytují 
vždy nezbytné základy pro celoživotní učení.

Evropská rada v Bruselu v březnu 200618 proto potvrdila, že vzdělávání 
a odborná příprava musí být jedním z ústředních bodů lisabonského 
programu reforem, přičemž zásadní význam bude mít program CŽU na 

léta 2007-2013. V této souvislosti schválil evropský parlament v říjnu 2006 
návrh komise na zavedení nového akčního programu podpory celoživotního 
učení na období let 2007-2013.

Tento program je chápán jako střechová konstrukce, která zahrnuje podpro-
gramy věnující se vzdělávání od dětství až do pozdního věku. Jejich úkolem 
bude podporovat projekty a aktivity, které napomáhají vzájemné výměně, 
spolupráci a mobilitě mezi systémy vzdělávání a profesní přípravy v EU.

Na základě závěrů Rady z listopadu 2006 přijali ministři odpovědní 
za vzdělávání a odbornou přípravu členských zemí Unie, kandidát-
ských zemí, zemí ESVO/EHP, evropští sociální partneři a Komise 

dne 5. prosince 2006 Helsinské komuniké o posílené evropské spolupráci 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy19. Komuniké obsahuje revizi priorit 
a strategií Kodaňského procesu a požaduje mj., aby se nástroje a iniciativy již 
uplatňované pro zlepšení atraktivity a kvality vzdělávání a odborné přípravy 
doplnily a používaly v praxi a zejména, aby se vyvinul evropský systém pro 
přenos kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). V zemích, které 
se podílejí na Kodaňském procesu, byly v roce 2007 provedeny konzultace 
na téma ECVET. Komise v této oblasti předložila návrh doporučení obsahující 
i zabezpečování jakosti v oblasti odborné přípravy.

Neformální setkání ministrů 25. - 26.11.2008 v Bordeaux je příležitostí k tomu, 
aby byly v úplnosti vyhodnoceny výsledky Kodaňského procesu s přihlédnutím 
k probíhajícímu testování v souvislosti s evropským rámcem kvalifi kací a zavá-
dění národních rámců kvalifi kací a s novým evropským kreditním systémem pro 
odbornou přípravu. Na této schůzce je na programu ve spojitosti s iniciativou 
Sdružení evropských vysokých škol otázka celoživotního vzdělávání v rámci 
univerzit.

18) Evropská unie: Evropská rada v Bruselu 23.a 24. března 2006 – Závěry předsednictví.
19) Komuniké evropských ministrů odborného vzdělávání a přípravy, evropských sociálních partnerů 
a Evropské komise, shromážděných v Helsinkách 5. prosince 2006 za účelem revize priorit a strategií 
Kodaňského procesu.
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rovnost přístupu
ke vzdělávání

a přípravě
2.

ÚČINNOST A SPRAVEDLNOST 
V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ 
A ODBORNÉ PŘÍPRAVY20

Zasedání Evropské rady na jaře 2006 nastínilo 
dva úkoly, které stojí před systémy vzdělávání 
a odborné přípravy v Evropě, když dospě-

lo k závěru, že uvedené systémy jsou klíčovými 
faktory pro rozvoj dlouhodobého potenciálu EU 
jak v oblasti konkurenceschopnosti, tak i sociální 
soudržnosti. Na zasedání bylo uvedeno, že je nut-
né urychlit reformy, aby se zajistila vysoká kvalita 
účinných a zároveň spravedlivých systémů vzdělá-
vání a odborné přípravy. Tyto otázky jsou klíčové 
pro splnění cílů EU stanovených v lisabonském part-
nerství pro růst a zaměstnanost a v rámci otevřené 
metody koordinace v oblasti sociálního začlenění 
a sociální ochrany.

Jelikož investice do vzdělávání a odborné přípra-
vy mají návratnost až v delší perspektivě, měly by 
vlády při rozhodování o rozpočtových prioritách 

počítat s dlouhodobým plánováním na místní a vni-
trostátní úrovni.

Pouze vzdělávací politiky však problém zne-
výhodnění ve vzdělávání nevyřeší. Jedná se 
o kombinaci osobních, sociálních, kulturních 

a ekonomických okolností, které omezují možnosti 
vzdělávání. Mezioborové přístupy jsou důležité, 
aby propojily politiky vzdělávání a odborné přípra-
vy s politikami, které se týkají zaměstnanosti, hospo-
dářství, sociálního začlenění, zdraví, spravedlnosti, 
bydlení a sociálních služeb. Uvedené politiky by 
měly být také navrhovány tak, aby vyrovnaly regio-
nální rozdíly ve vzdělávání a odborné přípravě.

20) Effi ciency and equity in European education and training sys-
tems: Communication from the Commission to the Council and to the 
European Parliament  (September 2006).



1111Předškolní vzdělávání: Důraz na výuku v raném věku

Předškolní vzdělávání má největší návratnost, pokud jde o úspěchy a soci-
ální přizpůsobení dětí. Členské státy by proto měly do předškolního 
vzdělávání více investovat, jelikož je to účinný prostředek k vytvoření 

základu pro budoucí vzdělávání, předcházení předčasným odchodům ze 
školy, zvýšení spravedlnosti výsledků a celkové úrovně dovedností.

Základní a středoškolské vzdělávání: Zvýšení kvality základního vzdělá-
vání pro všechny

Povinná školní docházka a systémy odborné přípravy by měly poskytnout 
základní vzdělání a klíčové schopnosti, které potřebují všichni, kdo chtějí 
uspět v hospodářství založeném na znalostech. To je zvlášť důležité 

pro některé znevýhodněné skupiny a v případech, kdy se členské státy sta-
rají o velké množství přistěhovalců a etnických menšin. Vzdělávací systémy 
s předčasnou „kategorizací“ studentů znásobují rozdíly v dosaženém vzdě-
lání z důvodu sociálního zázemí a tím přispívají k ještě nespravedlivějším 
výsledkům jednotlivých studentů a škol. V některých členských státech je kate-
gorizace považována za účinnou a celé školy jsou přizpůsobeny skupinám 
studentů s obdobnými potřebami a úrovní dosaženého vzdělání.

Velká část provedeného výzkumu dokazuje, že systémy vzdělávání 
a odborné přípravy, které kategorizují žáky v raném věku, znásobují 
dopad socioekonomického zázemí na dosažené vzdělání a z dlouho-

dobé perspektivy nezvyšují účinnost. Evropské země (např. DE, LI, LU, NL, AT), 
které žáky brzy rozdělují, vykazují větší rozdíly v dosaženém vzdělání žáků 
než země s integrovanějšími systémy vzdělávání. Předčasná kategorizace má 
negativní účinky především na úroveň dosaženého vzdělání u znevýhodně-
ných dětí. Částečně je to způsobeno tím, že je nasměruje do méně prestižních 
forem vzdělávání a odborné přípravy. Odložení kategorizace až na úroveň 
vyššího středoškolského vzdělávání společně s možností přestupu mezi různý-
mi typy škol může omezit segregaci a podpořit spravedlnost, aniž by se tím 
snížila účinnost.
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1212 Nejdůležitějšími faktory pro zajištění účinnosti a spravedlnosti jsou kvali-
ta, zkušenosti a motivace učitelů a pedagogické postupy, které použí-
vají. Ve spolupráci s rodiči a sociálními službami pro žáky mohou 

učitelé hrát klíčovou úlohu při zabezpečení účasti nejvíce znevýhodněných 
dětí. Zvláště efektivní je to v případech, kdy školy mají strategie začlenění, 
které jsou pravidelně modernizovány a vycházejí z pedagogického výzkumu. 
Členské státy se pokoušely najít odpovídající soubor opatření, která by pod-
nítila zkušené a motivované učitele k nástupu do nejproblematičtějších škol. 
Vytvoření náborových politik, které zajistí dostupnost vysoce kvalitní výuky pro 
znevýhodněné žáky, by mělo být prioritou.

Vysokoškolské vzdělání: Větší investice a rozšiřování účasti

Bezplatné studium na vysokých školách nemusí nutně zaručit spravedl-
nost. S cílem posílit účinnost i spravedlnost by členské státy měly vytvořit 
odpovídající podmínky a pobídky pro získání větších investic z veřej-

ných a soukromých zdrojů, v případě potřeby i včetně školného v kombinaci 
s doprovodnou fi nanční podporou pro znevýhodněné skupiny. Rovněž je tře-
ba přijmout zvláštní opatření na úrovni jednotlivých škol. Instituce vysokoškol-
ského vzdělávání by měly nabízet různorodou škálu opatření a pobídek, aby 
tak reagovaly na stále rozmanitější sociální a hospodářské potřeby.

Odborné vzdělávání a příprava: Zvýšení kvality a významu

Jak naše populace stárne, stává se vysoká nezaměstnanost mladých lidí v EU 
stále vážnějším problémem. Do roku 2050 bude o 65 % více Evropanů ve 
věku 65 a více a o 20 % méně lidí v aktivním věku (15-64 let). Zároveň se 

zvyšuje poptávka po lidech s vyšší kvalifi kací. Nově příchozí na trh práce 
s nízkou úrovní dosaženého vzdělání čelí největšímu riziku nezaměstnanosti. 
Přestože je včasný zásah za účelem zvýšení účasti na vzdělání a jeho úrovně 
nejúčinnější metodou k lepší možnosti získat zaměstnání, je přechod z prostře-
dí školy do světa práce rozhodující. 

Důkazy nasvědčují tomu, že v zemích s dobře rozvinutými systémy odbor-
ného vzdělávání a přípravy mohou účastníci očekávat slušné výdělky. 
Klíčem ke zvýšení atraktivnosti systémů odborné přípravy je odstranění 

slepých uliček, aby studenti měli přístup k terciárnímu vzdělávání. Členské 
státy by měly rozvinout pružné a jasné možnosti, jak po absolvování odbor-
ného vzdělávání pokračovat ve studiu a pak v zaměstnání. Těm, kteří mají 
vysokoškolské vzdělání a odbornou kvalifi kaci, by to mělo pomoci dosáhnout 
rovnováhy, jež lépe odráží potřeby pracovního trhu.



1313S ohledem na problém stárnoucí populace jsou lepší příležitosti ke vzdě-
lávání dospělých důležité ve vztahu ke spravedlnosti a účinnosti v nepo-
slední řadě také kvůli tomu, že umožní znovu zapojit osoby s nízkou 

kvalifi kací do vzdělávání a pomohou jim lépe se přizpůsobit měnícímu se 
pracovnímu trhu. Zaměstnavatelé mají tendenci poskytovat odbornou přípra-
vu v souvislosti se zaměstnáním osobám s vyšší kvalifi kací, což danému jed-
notlivci přináší lepší výdělky a zaměstnavateli podstatnou návratnost příjmů. 
Ukázalo se však, že zaměstnavatelé nejsou ochotni poskytovat odbornou 
přípravu znevýhodněným, méně vzdělaným a lidem bez základních doved-
ností.

Pouze 10,8 % dospělých v Evropě se účastní formálního, neformálního 
a informálního celoživotního vzdělávání, což ani zdaleka neodpovídá 
cíli EU, podle kterého by účast měla do roku 2010 dosáhnout 12,5 %. 

Údaje o původně dosaženém vzdělání účastníků neformálního vzdělávání 
ukazují, že u lidí s nejnižším vzděláním je pravděpodobnost zapojení do 
dalšího vzdělávání a tedy zlepšení šance získat zaměstnání, nejnižší.

Sociální a kulturní přínos odborné přípravy je důležitý, neboť dává pocit 
zapojení do společnosti a může dospělým pomoci znovu vstoupit do 
vzdělávacího procesu. Pokud jde o spravedlnost, nezaměstnaní a ti, kte-

ří neuspěli v systému povinné školní docházky, požadují přístup do programů 
vzdělávání dospělých fi nancovaných z veřejných zdrojů, ale úspěšnost tako-
vých programů při zlepšování šancí znevýhodněných osob na získání zaměst-
nání byla všeobecně nízká. Tuto situaci je možné zlepšit dvěma přístupy.

Zaprvé jsou úspěšné programy odborné přípravy pro dospělé často 
založeny na partnerství mezi podniky, veřejným sektorem, sociálními part-
nery a místními organizacemi třetího sektoru. Jsou zaměřeny na konkrétní 
cílové skupiny a jejich potřeby. Partnerství na úrovni vyšších středních škol 
může také zapojit mladé lidi, u kterých hrozí, že odejdou předčasně ze 
školy tím, že jim nabídne alternativní vzdělávací prostředí. Samozřejmě, že 
takové iniciativy něco stojí, ale cena pasivity a následného vysokého počtu 
lidí, kteří školu nedokončí, je mnohem vyšší.
Zadruhé musí být odborná příprava úzce spjata s dovednostmi, které zaměst-
navatelé požadují. Pracovní trh by měl takové informace získat zapojením 
podniků, a to nejen prostřednictvím partnerství, ale také častějším využívá-
ním praxí v podnicích. Aby nabídka na trhu práce více odpovídala poptáv-
ce a aby bylo možné se lépe rozhodnout pro konkrétní školu a budoucí 
povolání, by vlády měly dále rozvíjet informace o potřebných kvalifi kacích 
na trhu práce. Vládní podpora průmyslu a odvětvových programů odborné 
přípravy může podpořit soukromé investice, jelikož prostřednictvím společ-
ných režijních nákladů jsou náklady pro podniky a pracovníky udržovány 
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1414 na nízké úrovni. Zároveň by se tím snížilo riziko přetahovaní zaměstnanců, 
což je jedna ze společných obav zaměstnavatelů, která brání investicím 
do odborné přípravy. Zaměstnavatelé by měli investovat do vzdělávání 
a odborné přípravy, aby zůstali konkurenceschopní a aby naplnili svou 
sociální odpovědnost a stali se „učícími se organizacemi“. Programy odbor-
né přípravy navázané na pracovní trh se ukázaly zvláště efektivní ve zvyšo-
vání pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby, pokud se soustředily 
na potřebné kvalifi kace v regionálním nebo místním hospodářství.

ZÁVĚRY RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍCH 
V RADĚ O EFEKTIVITĚ A ROVNÉM PŘÍSTUPU VE VZDĚLÁVÁNÍ 
A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ (2006/C 298/03)21

Rada Evropské Unie a zástupci vlád členských států zasedajících v Radě, 
s ohledem na strategický cíl stanovený pro Evropskou unii na zasedání 
Evropské rady konaném v Lisabonu ve dnech 23. – 24. března 2000 

uvádějí, že:
vzdělávání a odbornou přípravu, jejichž zásadní přínos k demokracii, soci-
ální soudržnosti a udržitelnému hospodářskému růstu je prvořadý, je třeba 
vnímat jako prioritní investici do budoucnosti. Hlavním úkolem členských 
států v rámci jejich strategií v oblasti celoživotního učení je vymezit ty prio-
rity pro investice do vzdělávání, které budou mít nejúčinnější vliv na kvalitu 
vzdělávacích výsledků a na to, zda budou tyto výsledky spravedlivé;
zlepšování efektivity a rovného přístupu ve vzdělávání a odborné přípravě 
je klíčové v souvislosti s výzvami globalizace, demografi ckých změn, rych-
lých technologických změn a rostoucích nároků na veřejné rozpočty. Přes 
přísná omezení v oblasti veřejných výdajů je všeobecně uznávána potřeba 
zajistit odpovídající – a případně zvýšené – fi nanční prostředky pro oblast 
lidských zdrojů a tudíž zvážit, jakým způsobem zvýšit nebo maximálně 
využít soukromých příspěvků;
nespravedlnosti v systémech vzdělávání a odborné přípravy, jež se proje-
vují například neuspokojivým prospěchem, případy neukončeného vzdělá-
ní a předčasného ukončení školní docházky, vedou k budoucím vysokým 
skrytým sociálním nákladům, které mohou výrazně převyšovat vložené 
investice. Rozvoj účinných a spravedlivých vysoce kvalitních systémů vzdě-
lávání a odborné přípravy významným způsobem přispívá ke snížení rizik 
nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a nevyužitého lidského potenciálu 
v moderní znalostní ekonomice;
kvalita je společným cílem všech forem vzdělávání a odborné přípravy 
v Evropské unii, a měla by být pravidelně sledována a hodnocena. Kvalita 

21) Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, 
meeting within the Council on effi ciency and equity in education and training.



1515se netýká pouze vzdělávacích výsledků či poskytování výuky, ale rovněž 
míry, do jaké systémy vzdělávání a odborné přípravy naplňují individuální, 
sociální a ekonomické potřeby, jakož i posilování spravedlivého přístupu 
a rozvíjení dobrých podmínek;
motivace, dovednosti a kompetence učitelů, školitelů i dalších pedagogic-
kých pracovníků, poradenství a sociální služby, jakož i kvalita vedení škol 
jsou klíčovými faktory pro dosažení vysoké kvality vzdělávacích výsledků. 
Úsilí pedagogických pracovníků by mělo být podporováno prostřednictvím 
nepřetržitého profesního rozvoje a dobrou spoluprací s rodiči, sociálními 
službami pro žáky a širší veřejností. Vysoce kvalitní výukové a vzdělávací 
prostředí navíc zajišťuje dobré podmínky pro učení a přispívá k pozitivním 
vzdělávacím výsledkům;
poznatky výzkumu ukázaly, že předškolní vzdělávání a specializované 
programy včasné intervence mohou být v rámci celého procesu celoživotní-
ho učení z dlouhodobého hlediska nejvíce přínosné, zejména pro nejvíce 
znevýhodněné osoby. Mají pozitivní dopad na utváření osobnosti a při-
nášejí i pozitivní sociálně-ekonomické výsledky, které se projevují v dalším 
vzdělávání a v průběhu dospělosti. Uznává se skutečnost, že členské státy 
odpovídají za organizaci svých systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
avšak jsou zde také určité výsledky výzkumu, které ukazují, že v některých 
případech může mít dělení žáků podle schopností v příliš raném věku do 
škol odlišných typů negativní vliv na prospěch znevýhodněných žáků;
vzdělávací instituce jakožto vzdělávací společenství by se měly zaměřit na 
širší vzdělávací prostředí, aby podpořily a udržely efektivitu, rovný přístup 
a všeobecné dobré podmínky. Jsou zapotřebí speciální opatření pro iden-
tifi kaci a podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi tato 
opatření patří zajištění dostatečného počtu speciálně vyškolených peda-
gogických a poradenských pracovníků spolu s vysokým standardem soci-
álních služeb poskytovaných žákům a odpovídajícími zdroji. I když spolu-
práce napříč jednotlivými odvětvími potřebná pro včasnou intervenci a jiná 
speciální opatření zaměřená na zajištění rovného přístupu ve vzdělávání 
a odborné přípravě nevyhnutelně vyžadují dodatečné náklady, jde o inves-
tici, která se v dlouhodobém horizontu vyplatí, protože umožní vyhnout se 
budoucím nákladům vyplývajícím ze sociálního vyloučení;
zlepšení přístupu ke střednímu vzdělání a snížení míry předčasného ukon-
čení školní docházky jsou klíčová pro zvýšení zaměstnatelnosti jednotliv-
ců v moderní znalostní společnosti a pro rozvíjení sociálního začlenění 
a aktivního občanství, jakož i pro posilování evropského sociálního modelu. 
Vzhledem k tomu, že se poptávka pracovního trhu po dovednostech zvyšuje, 
je stále důležitější nabídnout mladší generaci přístup ke kvalifi kacím a doved-
nostem, a tím zlepšit jejich vyhlídky na zaměstnání a sociální integraci;
nutnost modernizovat evropské vysoké školy, a to vzhledem k jejich vzá-
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1616 jemně propojeným úlohám v oblastech vzdělávání, výzkumu a inovací, 
byla uznána nejen jako předpoklad úspěchu Lisabonské strategie jako 
takové, ale rovněž jako součást obecného vývoje směrem k ekonomice, 
jejíž charakter je rostoucí měrou celosvětový a znalostní. Rostoucí počet 
studentů a rostoucí náklady na vysoce kvalitní vzdělávání a výzkum budou 
vyžadovat větší nebo účinnější využívání veřejných i soukromých zdrojů. 
Rovněž vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělávání musí hrát klíčovou roli 
v celém procesu vzdělávání a odborné přípravy, a to vzděláváním budou-
cích pedagogických pracovníků a aktualizací a doplňováním celé znalostní 
základny vzdělávání;
odborné vzdělávání a odborná příprava mají významný dopad na zaměst-
nanost a sociální začlenění. Zajištění příslušných vysokých kvalifi kací pro 
mladé lidi a zlepšení dovedností a kompetencí znevýhodněných skupin 
s nízkou kvalifi kací má nezanedbatelný ekonomický přínos, dokonce i z 
krátkodobého hlediska. Kvalifi kační rámce založené na schopnostech 
a jiné mechanismy pro uznávání předchozího vzdělání podporují efektivitu 
a rovný přístup tím, že zohledňují vedle formálních kvalifi kací i výsledky 
neformálního a informálního učení. Podpora partnerství mezi zúčastněný-
mi stranami – včetně sociálních partnerů a odvětvových organizací – by 
rovněž mohla posílit účinnost a atraktivitu programů odborného vzdělávání 
a přípravy;
vzhledem k rychlému technologickému vývoji a změnám demografi cké 
struktury Evropy je nutné více investovat do modernizace a zdokonalení 
dovedností, kvalifi kací a klíčových kompetencí dospělých, především dospě-
lých s nízkou kvalifi kací. Z krátkodobého hlediska představuje směrování 
investic do modernizace a zdokonalení stávajících dovedností a kompe-
tencí pracovních sil rychlým způsobem, jak přispět k hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti a jak odradit stárnoucí pracovní sílu od předčas-
ného odchodu do důchodu. Vzdělávání dospělých rovněž hraje klíčovou 
úlohu při poskytování nových klíčových kompetencí, jako je počítačová 
gramotnost, a přispívá tak k většímu sociálnímu začlenění a aktivní účasti ve 
společenství i společnosti, mimo jiné i po odchodu do důchodu.

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY, ABY:
znovu posoudily, zda stávající opatření pro fi nancování, správu a řízení 
jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy přiměřeně zohledňují nutnost 
zajistit efektivitu i rovný přístup, aby tak využívaly zdroje optimálním způ-
sobem. V tomto ohledu se vyzývají, aby posoudily možné způsoby zdo-
konalování stávajících opatření, s cílem vyhnout se skrytým, ale vysokým 
nákladům vyplývajícím z nespravedlivosti vzdělávacího systému;
zajistily, aby zaměření reforem a investic v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy bylo účinné, z dlouhodobého i krátkodobého hlediska, s cílem 



1717vyhovět potřebám znalostní společnosti prostřednictvím vyšší kvality a rov-
nějšího přístupu, a to zejména zaměřením na předškolní vzdělávání, spe-
cializované programy včasné intervence a spravedlivé systémy vzdělávání 
a odborné přípravy, jejichž cílem je poskytnout příležitosti, přístup, zachá-
zení a výsledky, jež jsou nezávislé na společenskoekonomickém prostředí 
osob a jiných faktorech, které mohou vést k znevýhodnění při vzdělávání. 
Kromě toho by poskytování vysoce kvalitní výuky mělo být zejména podpo-
rováno ve znevýhodněných oblastech;
zajistily přiměřené fi nancování oblasti lidských zdrojů a případně zvýšily 
veřejné fi nancování a podpořily vyšší doplňkové soukromé příspěvky s cílem 
zajistit spravedlivější přístup k vysokoškolskému vzdělání. Modernizace 
odvětví vysokoškolského vzdělávání a výzkumu je také důležitá v zájmu 
zlepšení jejich účinnosti. Měla by být rovněž zvážena podpora konkrétní 
spolupráce s podniky v oblasti výzkumu a vývoje;
zajistily přiměřené fi nancování oblasti vzdělávání dospělých a dalšího 
odborného vzdělávání a přípravy a podporovaly aktivní partnerství se 
zaměstnavateli s cílem zaměřit se na potřeby ekonomiky v oblasti doved-
ností, včetně regionální i místní úrovně;
podpořily výzkum týkající se výsledků reforem a investic v oblasti vzdělá-
vání a výzkum sociálního přínosu, jež z těchto reforem a investic vyplývá. 
Soudržné, relevantní, spolehlivé a na vědeckých důkazech založené infor-
mace jsou základem pro převzetí odpovědnosti, jakož i pro přijetí opatře-
ní potřebných pro dosažení kvality, rovného přístupu a efektivity v celém 
systému vzdělávání a odborné přípravy. Zároveň je třeba prostřednictvím 
sledování, vyhodnocování a zabezpečení kvality poskytnout objektivní 
a transparentní zpětnou vazbu a podporu pro rozvoj metod a postupů 
výuky a vzdělávání.
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1818 podpora efektivity 
vzdělávání 

a přípravy
3.

ZÁVĚRY RADY OHLEDNĚ ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY 
V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ22

Rada Evropské unie upozorňuje, že:

Je úkolem EU přispívat k rozvoji kvality ve vzdě-
lávání při plném respektování svrchovanosti člen-
ských států a rovněž spolupracovat s členskými 

státy při budování konkurenceschopné ekonomiky 
založené na znalostech;

Odborné vzdělávání a příprava (OVP) je 
důležitou součástí strategie vytyčené na 
Lisabonském zasedání v březnu 2000, 

jež klade EU za cíl stát se v roce 2010 nejvíce 
konkurenceschopnou a rozvíjející se světovou eko-
nomikou založenou na znalostech, při respektování 
udržitelného ekonomického rozvoje a větší sociální 
soudržnosti; Sdělení komise „Vytváření evropské 
zóny celoživotního učení“ (listopad 2001) a Roz-
hodnutí Rady o celoživotním učení (červen 2002) 
zdůrazňují, že kvalita je jedním z principů celoživot-
ního učení;

Jak Kodaňská deklarace, tak i Rozhodnutí rady 
o rozšířené evropské spolupráci v oblasti OVP 
identifi kují určité konkrétní výstupy v oblasti zajiš-

tění kvality, transparentnosti a uznávání kvalifi kací, 
které mají za cíl zvýšení obecné výkonnosti a atrak-
tivity OVP a posílení mobility. Rezoluce vyzývají 
členské státy a Komisi, aby učinily potřebné kroky 
k implementaci těchto priorit a k vytvoření a přizpů-
sobení stávajících struktur a nástrojů;
V návaznosti na Rozhodnutí jako výstup příslušné 
spolupráce mezi Komisí, členskými státy, sociální-
mi partnery, zeměmi EEA – EFTA a kandidátskými 
zeměmi byl navržen Společný rámec zajištění kvali-

22) Quality Assurance in Vocational Education and Training. 
Education Council Conclusions (May 2004).



1919ty (Common Quality Assurance Framework CQAF). Byl vytvořen na základě 
zkušeností uvnitř a mezi členskými státy. Tento rámec by měl tvořit základ 
a podporu členským státům při vytváření či zlepšování stávajících národních 
a regionálních systémů a přístupů k zajištění kvality. Jeho dalším cílem je pomá-
hat členským státům při sledování a vyhodnocování jejich vlastních systémů 
a postupů; mohl by zahrnovat následující integrované prvky: Odpovídající 
model usnadňující plánování, vyhodnocování a přezkoumávání odpovídající 
úrovně systémů v členských státech; odpovídající metodiku pro přezkoumávání 
systémů, např. sebehodnocení, jež má umožnit členským státům na odpovída-
jící úrovní sebekritičnost a úsilí o trvalé zlepšování; odpovídající sledování na 
národní nebo regionální úrovni, jež je možné kombinovat s dobrovolným posu-
zováním na vzájemné úrovni; měřitelné nástroje na národní či regionální úrovni 
umožňující členským státům monitorovat a vyhodnocovat jejich vlastní systémy.

Zdůrazňuje, že:
CQAF může přispívat ke zlepšování transparentnosti a soudržnosti mezi 
iniciativami členských států v oblasti politik, při plném respektování jejich 
odpovědnosti za rozvoj vlastních systémů;
CQAF vytváří odpovídající obecný evropský rámec a systémový přístup 
k zajišťování kvality s cílem dosažení výše zmíněných záměrů a potřeb. 
Může pomoci rozhodujícím činitelům a realizátorům získat lepší přehled 
o tom, jak současné modely fungují, umožnit jim sdílet příklady dobré praxe 
a zlepšovat systémy kvality, a to na bázi společného porozumění;
Potenciál tohoto rámce pro rozhodování o národních politikách v oblasti 
zajišťování kvality OVP může být zvláště důležitý v zemích, kde ještě nejsou 
dostatečně rozvinuty systémy kvality.

Vyzývá členské státy a Komisi, aby v rámci svých působností:
podporovaly na dobrovolné bázi CQAF při vylepšování současných či 
budoucích národních nebo komunitárních nástrojů;
vytvářely společně s rozhodujícími činiteli praktické iniciativy s cílem zhodnotit 
jejich přidanou hodnotu při zlepšování národních nebo regionálních systémů;
koordinovaly na národní či regionální úrovni aktivity mezi hlavními činiteli 
odpovědnými za OVP za účelem povzbuzovat soulad s Kodaňskou dekla-
rací a Společnou průběžnou zprávou;
podporovat vytváření spolupracujících dobrovolných sítí na experimentální 
bázi. To umožní mezinárodní výměnu příkladů dobré praxe založených 
na současných a budoucích typech vzdělávacích programů a programů 
odborné přípravy;
prozkoumaly, kde je vhodné využít společných měřitelných nástrojů, s cílem 
pomoci členským státům monitorovat a vyhodnocovat jejich vlastní systémy.
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2020 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ZE DNE 15. ÚNORA 
2006 O DALŠÍ EVROPSKÉ SPOLUPRÁCI PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY V 
OBLASTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ23

Evropský parlament a Rada Evropské Unie doporučují všem členským 
státům, aby:

podporovaly všechny instituce vysokoškolského vzdělávání působící na 
jejich území, aby v souladu se standardy a hlavními směry zabezpečování 
kvality v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání přijatými v Berge-
nu v souvislosti s boloňským procesem zavedly nebo vytvořily přísné vnitřní 
systémy zabezpečení kvality;
podporovaly všechny agentury zabezpečující kvalitu nebo akreditace, 
které působí na jejich území, aby byly ve svém hodnocení nezávislé, uplat-
ňovaly prvky zabezpečování kvality stanovené v doporučení 98/561/ES 
a aby pro účely hodnocení uplatňovaly společný soubor obecných norem 
a hlavních směrů přijatých v Bergenu. Tyto standardy by měly být dále 
vypracovány ve spolupráci se zástupci odvětví vysokoškolského vzdělává-
ní. Měly by být uplatňovány takovým způsobem, aby chránily a rozvíjely 
rozmanitost a inovaci;
podporovaly zástupce vnitrostátních orgánů, odvětví vysokoškolského vzdě-
lávání a agentur zabezpečujících kvalitu a akreditace, aby spolu se soci-
álními partnery založili „Evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu“ 
(dále jen „evropský registr“), a aby určili podmínky registrace a pravidla 
pro správu registru;
umožnily institucím vysokoškolského vzdělávání působícím na jejich úze-
mí vybrat si v evropském registru mezi agenturami zabezpečujícími kvalitu 
nebo akreditace takovou agenturu, která vyhovuje jejich potřebě a profi lu, 
pokud je to v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy nebo je to 
povoleno jejich vnitrostátními orgány;
umožnily institucím vysokoškolského vzdělávání snažit se o doplňující hod-
nocení jinou agenturou uvedenou v evropském registru, a to například za 
účelem zlepšení jejich mezinárodní pověsti;
podporovaly spolupráci mezi agenturami za účelem vybudování vzájemné 
důvěry a uznávání hodnocení týkajících se zabezpečení kvality a akreditace, 
a tím přispěly k uznávání kvalifi kace pro účely studia či práce v jiné zemi;
zajistily přístup veřejnosti k hodnocením provedeným agenturami zabezpe-
čujícími kvalitu a akreditace, které jsou uvedeny v evropském registru.

23) Further European cooperation in quality assurance in higher education. Recommendation of the 
European Parliament and of the Council  (2006/143/ES). 



2121DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ZE DNE 
23. DUBNA 2008 O ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO RÁMCE KVALIFIKACÍ 
PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ24

Společné zásady zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání 
a odborném vzdělávání a přípravě v souvislosti s evropským rámcem 
kvalifi kací. Při provádění evropského rámce kvalifi kací by zajišťování 

kvality, které je nezbytné pro účely odpovědnosti a zlepšení vysokoškolského 
vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy, mělo být prováděno 
v souladu s těmito zásadami:

Politiky a postupy zajišťování kvality by měly být základem všech úrovní 
evropského rámce kvalifi kací.
Zajišťování kvality by mělo být nedílnou součástí vnitřního řízení institucí 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Zajišťování kvality by mělo zahrnovat pravidelné hodnocení institucí, jejich 
programů nebo jejich systémů zajišťování kvality externími monitorovacími 
subjekty nebo agenturami.
Externí monitorovací subjekty nebo agentury, které zajišťují kvalitu, by měly 
být pravidelně kontrolovány.
Při zajišťování kvality by se měly sledovat souvislosti, vstupy, proces a výstup, 
přičemž důraz by měl být kladen na výstupy a výsledky učení.
Systémy zajišťování kvality by měly zahrnovat tyto prvky:

jasné a měřitelné cíle a normy;
pokyny pro provádění, včetně účasti zainteresovaných subjektů;
odpovídající zdroje;
důsledné metody hodnocení zahrnující sebehodnocení i externí hodnocení;
mechanismy zpětné vazby a postupy zlepšování;
všeobecně dostupné výsledky hodnocení.

Iniciativy týkající se zajišťování kvality na mezinárodní, státní a regionální 
úrovni by měly být koordinovány, aby se zajistil přehled, soudržnost, sou-
činnost a analýza systému v celé šíři.
Zajišťování kvality by měl být proces založený na spolupráci mezi úrovněmi 
a systémy vzdělávání a odborné přípravy, včetně všech příslušných zainte-
resovaných subjektů, v členských státech a v celém Společenství.
Pokyny pro zajišťování kvality na úrovni Společenství mohou obsahovat 
referenční kritéria pro hodnocení a vzájemné učení ve skupinách (tzv. peer-
learning).

24) European Qualifi cations Framework for lifelong learning. Recommendation of the European 
Parliament and of the Council  (2008/C 111/01).
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K UČENÍ JE VŽDY VHODNÁ DOBA: AKČNÍ 
PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH25

Tento akční plán se zaměřuje na ty, kteří jsou 
znevýhodněni kvůli své nízké gramotnosti, nedo-
statečným pracovním dovednostem, případně 

nedostatečným dovednostem nutným k úspěšnému 
začlenění do společnosti. Těmi mohou být přistě-
hovalci, starší lidé, ženy nebo zdravotně postižené 
osoby podle toho, o který členský stát se jedná.
Akční plán vychází z předpokladu, že o nutnosti 
vysoce kvalitního a přístupného systému vzdělávání 
dospělých již není třeba diskutovat, a to vzhledem 
k výzvám, kterým Evropa v nadcházejících letech 
musí čelit:

Je třeba snížit nedostatek pracovních sil způso-
bený demografi ckými změnami prostřednictvím 
zvyšování celkové úrovně dovedností pracovních 
sil obecně a rozvíjením schopností málo kvalifi ko-
vaných pracovníků (kterých bylo v roce 2006 80 
milionů). Vzdělávání dospělých může k tomuto cíli 
přispět rychle a účinně.
Řešit problém, kterým je přetrvávající vysoký 
počet osob s neukončenou školní docházkou (v 
roce 2006 jich bylo téměř 7 milionů) tak, že bude 
osobám vstupujícím do dospělosti bez kvalifi kace 
nabídnuta další příležitost k jejímu získání.
Snížit přetrvávající problém chudoby a sociálního 
vyloučení v opomíjených skupinách. Vzdělávání 
dospělých může zlepšit jejich dovednosti a pomo-
ci jim aktivně se občansky angažovat a dosáh-
nout samostatnosti.
Prohloubit začleňování přistěhovalců do spo-
lečnosti a na trhu práce. Vzdělávání dospělých 
přispívá do tohoto procesu začleňování kurzy při-

25) It is always a good time to learn - Action Plan on Adult lear-
ning (September 2007).  Communication from the Commission to 
the Council, the European Parliament, The European Economic and 
Social Committee and the Committee of the regions.

uvádění celoživotního 
učení do života
4.



2323pravenými podle osobních potřeb, kromě jiného i kurzy zaměřenými na stu-
dium jazyků. Účast v programech vzdělávání dospělých v hostitelské zemi 
může dále pomoci přistěhovalcům zajistit si validaci a uznání kvalifi kací, 
které si s sebou přinášejí.
Zvýšit účast na celoživotním učení a zejména se vypořádat se skutečností, 
že tato účast po dosažení věku 34 let klesá. V době, kdy průměrný pro-
duktivní věk v celé Evropě stoupá, se musí souběžně zvýšit podíl starších 
pracovníků na vzdělávání dospělých.

Nutnost zvýšení investic do vzdělávání dospělých je podpořena nejno-
vějšími výsledky referenčního kritéria, které ukazují, že účast dospě-
lých (ve věku 26–64 let) na celoživotním učení již neroste a v roce 

2006 dokonce mírně poklesla na 9,6 %. Akční plán si klade za cíl pomo-
ci posílit odvětví vzdělávání dospělých, aby bylo možno využít všech jeho 
možností. Je to složité odvětví s širokým okruhem dodavatelů, které se snaží 
oslovit nejrůznější cílové skupiny. Mezioborová povaha vzdělávání dospělých 
je zřejmá.

Akční plán

Komise vyzývá členské státy k účasti na evropském akčním plánu pro 
odvětví vzdělávání dospělých, který spočívá v akcích zaměřených na 
tyto oblasti:

provést v členských státech analýzu účinku reforem ve všech odvětvích 
vzdělávání a odborné přípravy na vzdělávání dospělých;
zlepšit kvalitu opatření v odvětví vzdělávání dospělých;
dát dospělým více možností, které by jim dovolily krok o jeden stupeň výše, 
tj. dosáhnout kvalifi kace alespoň o jednu úroveň vyšší než doposud;
urychlit proces posuzování dovedností a sociálních schopností, validovat je 
a uznat je v rámci výsledků vzdělávání;
zlepšit monitorování odvětví vzdělávání dospělých.

Provádění těchto akcí může probíhat za podpory Evropského sociálního fon-
du a programu celoživotního učení.
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2424 Analýza účinku reforem ve všech odvětvích vzdělávání a odborné přípra-
vy na Vzdělávání dospělých v členských státech

Odvětví vzdělávání dospělých se dotýká všech ostatních odvětví 
v oblasti vzdělávání. Je proto důležité provést analýzu toho, jaký 
účinek mají změny v ostatních oblastech vzdělávání – formálních 

i neformálních – na změny ve vzdělávání dospělých a analyzovat jejich vzá-
jemné působení. Většina členských států rozvíjí svůj národní rámec kvalifi kací 
související s evropským rámcem kvalifi kací. Probíhá diskuse o přenosu kreditů 
v rámci kreditního systému. 

Tyto změny se zaměřují na usnadnění přístupu, na pokrok a přenos 
a mohou tak být důležité pro snahu otevřít systém kvalifi kace dospě-
lým. Zajištění kvality je významnou součástí reforem ve vzdělávání a v 

odborné přípravě. Změny v odvětví vzdělávání dospělých musí být začleněny 
do probíhajícího procesu modernizace ve vzdělávání a v odborné přípra-
vě. V některých členských státech je vzdělávání dospělých součástí reforem, 
v některých nikoli.

Zlepšení kvality opatření v odvětví vzdělávání dospělých

Kvalitu poskytovaného vzdělávání ovlivňují politiky, zdroje, adaptace 
a mnoho jiných faktorů, avšak klíčovým faktorem je kvalita personálu 
zapojeného do poskytování. V mnoha členských státech bylo zatím 

věnováno málo pozornosti odborné přípravě (počáteční i další), statusu 
a odměnám personálu z oblasti vzdělávání dospělých. Personál vzdělávání 
dospělých v této souvislosti není omezen na vyučující a vedoucí odborné 
přípravy, ale zahrnuje řídící pracovníky, pracovníky v poradenství, instruktory 
a administrativní pracovníky. Ti všichni musí být schopni vycházet vstříc potře-
bám specifi ckých skupin. Kvalita personálu je zásadní pro motivaci dospělých 
k účasti na studiu.

Více možností, které by dovolily dospělým učinit krok o jeden stupeň výše 
a dosáhnout alespoň o úroveň vyšší kvalifi kace

Demografi cké předpovědi pro Evropu naznačují, že investice do lidského 
a společenského kapitálu identifi kovaných cílových skupin jsou životně 
důležité vzhledem k úbytku pracovních sil a výslednému nedostatku na 

trhu práce. Informace a poradenství hrají naprosto zásadní úlohu ve snaze 
oslovit a motivovat tyto skupiny. Měla by být vzata v úvahu úloha medií 
a jejich schopnost oslovit skupiny, které jsou jinak těžko dosažitelné. Stejně by 
tomu mělo být i s názory samotných studujících. Nestačí však lidi ke vzdělá-



2525vání a odborné přípravě pouze získat. Musí zároveň dostat skutečné šance 
k postupu a zvyšování úrovně své kvalifi kace a tyto šance jim musí umožnit 
lépe se zapojit ve všech oblastech života. Členské státy by měly prozkoumat 
možnost nastavení národních cílů, které by zvyšovaly úroveň dovedností cílo-
vých skupin obyvatelstva.

Urychlení procesu posuzování a uznávání neformálního a formálního uče-
ní znevýhodněných skupin

Uznávání a validace neformálního a informálního vzdělávání je základ-
ním kamenem strategie celoživotního učení. Mnoho členských států má 
již právní rámec a většina z nich zahájila pilotní programy. Posuzování 

a uznávání dovedností a sociálních schopností bez ohledu na to, kde a jak 
jich bylo dosaženo, je důležité zejména proto, aby bylo těm, kteří nemají 
základní kvalifi kace, usnadněno jejich začleňování do společnosti. Ti mohou 
mít dovednosti, které nejsou na první pohled zřetelné. Je důležité, aby tak 
učinily všechny zúčastněné strany (zaměstnavatelé, vlády, jedinci atd.), pro-
tože existují doklady o tom, že uznávání dovedností získaných neformálně 
a informálně může vést k významným úsporám času a peněz. 

Je proto důležité, aby vlády členských států zvolily pozitivní přístup k uzná-
vání neformálního a informálního učení. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována validaci a uznávání schopností přistěhovalců, aniž jsou dotčeny 

právní předpisy EU týkající se uznávání odborných kvalifi kací.

Zlepšení monitorování odvětví vzdělávání dospělých

Neschopnost názorně ukázat přínos vzdělávání dospělých je jednou 
ze zásadních slabin oblasti. Je naprosto nutné nalézt společný jazyk 
a společný výklad, aby bylo možno překonat nedorozumění a nedo-

statek porovnatelných údajů v odvětví. Pro účely pravidelné aktualizace změn 
v odvětví (každé dva roky) je požadován minimální soubor základních údajů. 
Tato akce bude mít silnou vazbu na probíhající vývoj a práci v oblasti uka-
zatelů a referenčních kritérií, a to včetně práce stálé skupiny pro ukazatele 
a referenční kritéria.
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2626 CELOŽIVOTNÍ UČENÍ JAKO ZÁKLAD ZNALOSTÍ, KREATIVITY 
A INOVACÍ26

Vzdělávání a odborná příprava mají pro hospodářské a sociální změny 
zásadní význam. Flexibilita a jistota potřebné k dosažení většího počtu 
a vyšší kvality pracovních míst závisí na tom, zda si všichni občané 

v průběhu celého života osvojují klíčové schopnosti a zvyšují kvalifi kaci. 
Celoživotní učení podporuje kreativitu a inovaci a umožňuje plnohodnotné 
zapojení do hospodářského života a účast ve společnosti. Zvláštní úsilí bude 
třeba věnovat následujícím oblastem:

Zvýšení úrovně kvalifi kace. Lidé s nízkou kvalifi kací jsou vystaveni riziku 
hospodářského a sociálního vyloučení. Nadále vysoká míra předčasného 
ukončování školní docházky, nízká účast starších a méně kvalifi kovaných 
pracovníků na procesu celoživotního učení a dosahování nízké kvalifi kace 
migrujících osob vyvolávají obavy v mnoha zemích. Budoucí trhy práce 
znalostních ekonomik budou od klesajícího počtu ekonomicky aktivních 
obyvatel vyžadovat stále vyšší úroveň kvalifi kace. Nízká kvalifi kace se sta-
ne větším a větším problémem.
Strategie celoživotního učení. Většina zemí zaznamenala ve vymezování 
jednotných a ucelených strategií úspěch. V jejich rámci nastal viditelný 
pokrok v oblasti předškolního vzdělávání, rámců kvalifi kací a uznávání 
neformálního a informálního vzdělávání. Avšak inovativní partnerství pro 
vzdělávání a udržitelné fi nancování pro vysoce kvalitní, účinné a spravedli-
vé vzdělávání a odbornou přípravu mnoha zemím uniká, tím spíše, že růst 
investic se patrně zpomalil. Zajistit účinné provádění reforem představuje 
důležitý úkol pro všechny.
Trojúhelník znalostí (vzdělávání, výzkum a inovace). Trojúhelník znalostí hraje 
v posilování zaměstnanosti a růstu zásadní roli. Je tedy velmi důležité refor-
my urychlit, ve vysokoškolském vzdělávání podporovat špičkovou úroveň 
a partnerství univerzit a podniků a zajistit, aby všechna odvětví vzdělávání 
a odborné přípravy plnila svoji úlohu při podpoře kreativity a inovací.

Evropa zaznamenala v řadě oblastí pokrok. To však neznamená, že 
pokrok je všude stejný nebo že úsilí může zvolnit. Tempo reforem stá-
le zůstává hlavním problémem. Nicméně většina zemí v následujících 

oblastech reformy provedla nebo je právě provádí.

26) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Delivering lifelong learning for 
knowledge, creativity and innovation (SEC/2007 1484).



2727Strategie celoživotního učení a systémy kvalifi kací

Většina zemí rozvinula konkrétní strategie celo-
životního učení, které určují priority jejich 
vnitrostátní politiky a vztahy mezi jednotlivý-

mi odvětvími. Většina z těchto strategií obsahuje 
ucelenou vizi celoživotního učení, která zahrnuje 
všechny druhy a stupně vzdělávání a odborné 
přípravy. Některé strategie se nicméně soustředí 
na formální systémy vzdělávání a odborné přípra-
vy nebo na rozvoj specifi ckých fází celoživotního 
učení. Objevují se signály, že základna poznatků 
o politice vzdělávání a odborné přípravy roste. To 
je nezbytné pro celkovou soudržnost systémů a opti-
mální rozdělování zdrojů. Priorita, kterou některé 
země udělují podpoře fl exibilních způsobů vzdělá-
vání a přechodu mezi různými částmi systému, též 
posiluje soudržnost.

Rámce kvalifi kací a uznávání neformálního 
a informálního vzdělávání

Celostátní rámce kvalifi kací, které souvisí se 
zavedením evropského rámce kvalifi kací 
pro celoživotní vzdělávání, rozvíjí většina 

zemí. S nimi také přichází nový důraz na vzdělá-
vací výsledky. Systémy pro uznávání neformálního 
a informálního vzdělávání jsou také postupně zavá-
děny, třebaže pomaleji. Největší problém v součas-
nosti představuje posun od experimentu k plnému 
využívání celostátních systémů kvalifi kací, včetně 
přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

Vzdělávání a odborná příprava v širším kontextu 
politiky Evropské unie

Velká většina členských států připisuje vzdělává-
ní, odborné přípravě a rozvoji dovedností ve 
svých národních programech reforem v rámci 

Lisabonské strategie pro období 2005–2008 vel-
ký význam. Zde je vidět jejich významný přínos 
k plnění integrovaných hlavních směrů pro růst 

a zaměstnanost. Značného pokroku bylo dosaženo 
v propojení operačních programů strukturálních fon-
dů s prioritami pracovního programu „Vzdělávání 
a odborná příprava 2010.“ To se projevilo zejména 
v oblastech dohodnutého ukazatele a referenčních 
kritérií. Dále došlo k pozitivnímu posunu v rozvoji 
evropských referenčních nástrojů na podporu refo-
rem. V letech 2006 a 2007 přijaly Evropský parla-
ment a Rada doporučení v oblasti klíčových schop-
ností, kvality mobility a zajišťování kvality v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání a jsou blízko dohodě 
ohledně evropského rámce kvalifi kací.

Celoživotní učení v praxi

Provádění zůstává největším problémem strategií 
celoživotního učení. Vyžaduje pevné odhodlání 
ze strany orgánů, koordinaci a partnerství se vše-

mi příslušnými zúčastněnými stranami. Vytrvalé úsilí 
může převést záměry do politik, které potom přinesou 
výsledky. Zásadní význam mají vhodné mechanismy 
rozšiřování a lepší investice. Stále však zbývá mnoho 
práce. Zdá se, že pozitivní vývoj veřejných výdajů 
na vzdělávání z let 2000–2003 se v roce 2004 
zastavil. Zatímco oblasti referenčních kritérií EU se na 
cílech jednotlivých států jistým způsobem odrazily, 
ne všechny země takové cíle stanovily.

Základní dovednosti všem

Hlavními problematickými oblastmi jsou 
i nadále osoby s předčasně ukončenou 
školní docházkou, dosahování vyššího stře-

doškolského vzdělání a klíčové schopnosti. Od roku 
2000 nastalo jisté zlepšení, nikoliv ovšem natolik 
dostatečné, aby bylo do roku 2010 dosaženo úrov-
ně referenčních kritérií EU. V některých zemích se 
výsledky za období 2000–2006 dokonce zhorši-
ly. V několika zemích byla v roce 2006 míra před-
časného ukončování školní docházky stále velmi 
vysoká, více než 20 %.
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2828 V Evropě je příliš mnoho mladých lidí, kteří ukončují vzdělání bez doved-
ností potřebných pro zapojení do znalostní společnosti a pro hladký 
přechod do zaměstnání. Hrozí jim riziko sociálního vyloučení. Navíc 

jsou již na počátku kariéry z procesu celoživotního učení v podstatě vyřazeni. 
Ve většině zemí mají v oblastech referenčních kritérií horší výsledky migrující 
osoby a etnické menšiny. Tyto osoby a menšiny potřebují zvláštní pozornost. 
Jejich integrace do předškolního vzdělávání by zlepšila jejich znalost jazyka 
a zvýšila šance na úspěšné absolvování školní docházky.

Je třeba doplnit iniciativy ohledně předčasného ukončování školní docház-
ky a sociálně ekonomického znevýhodnění. Užitek by přinesl větší rozvoj 
mimoškolních aktivit (jako například v oblasti kultury nebo sportu), part-

nerství na místní úrovni, lepší zapojení rodičů, řešení jejich studijních potřeb 
a zlepšování prostředí a života ve škole, jak pro studenty, tak i učitele.
Žádná ze zpráv jednotlivých států nevidí studium cizích jazyků jako prioritu.

Vzdělávání a odborná příprava učitelů

Učitelé a školitelé se musí vyrovnávat s rostoucí různorodostí školních 
tříd, s požadavky na nové schopnosti a s nutností věnovat zvláštní 
pozornost individuálním studijním potřebám. Nové úkoly s sebou přiná-

ší rostoucí autonomie škol.

Velké skupiny starších učitelů bude třeba v blízké budoucnosti nahradit. 
Učitelské povolání musí získat na atraktivnosti. Žádný jiný aspekt v rámci školy 
neovlivňuje výsledky studentů tak, jako kvalita vzdělání učitelů. Přesto často 
dnešní systémy vzdělávání a odborné přípravy učitelů nedokáží učitelům dát 
potřebnou průpravu. To se týká zejména následné odborné přípravy učitelů 
a jejich odborného rozvoje. Další vzdělávání učitelů v zaměstnání je povinné 
pouze v jedenácti členských státech.

Účast dospělých na celoživotním učení

Účast dospělých na celoživotním učení již nesměřuje k dosažení refe-
renčního kritéria EU. Zvýšení úrovně kvalifi kace populace a dosažení 
fl exibility a jistoty na trhu práce je stále třeba věnovat větší úsilí. Malá 

účast starších pracovníků a osob s nízkou kvalifi kací je problém zejména tam, 
kde je míra účasti celé populace již nízká. Vysoký podíl osob s nízkou kvali-
fi kací se dále vyskytuje ve skupinách migrujících osob. Demografi cké trendy 
a vývoj na trhu práce povedou ke zvýšené poptávce po vysoké kvalifi kaci a k 
méně příležitostem pro osoby s kvalifi kací nízkou. Odborné přípravě těchto 
skupin bude třeba věnovat více pozornosti.



2929Atraktivnost a význam odborného vzdělávání a přípravy

Je třeba udělat víc pro zlepšení kvality a atraktivnosti odborného vzdělá-
vání a přípravy. To je také stěžejní priorita Kodaňského procesu. Některé 
země již zavedly vyspělé a ucelené systémy zajišťování kvality, zatímco 

ostatní jsou teprve ve fázi jejich přípravy. Větší využití přístupů založených 
na výsledcích vzdělávání v rámci programů odborné přípravy a kvalifi kací 
zvyšuje význam odborného vzdělávání a přípravy na trhu práce. Obnovený 
důraz na učňovskou přípravu a studium založené na pracovní praxi je další 
pozitivum. Při předvídání dovedností a kvalifi kací, které budou žádané, byl 
ovšem zaznamenán pouze malý pokrok.

Odborné vzdělávání a příprava mnohdy trpí špatnou integrací do 
dalších složek vzdělávacího systému. Tam, kde klíčové schopnos-
ti potřebné k přijetí do programů vzdělávání a odborné přípravy 

poskytují již nižší úrovně vzdělávání, může vzdělávání a odborná příprava 
udržet osoby, které jinak mají potíže studium dokončit v systému vzdělávání. 
Je třeba učinit další pokrok ve snižování překážek u přechodu od vzdělávání 
a odborné přípravy k vyššímu nebo vysokoškolskému vzdělávání.

Nadnárodní mobilita

Po zavedení Europassu a při jeho využívání bylo dosaženo dobrého 
pokroku, nadnárodní mobilitu studentů však stále umožňují zejména 
programy EU. Většina opatření jednotlivých států se týká až vysokoškol-

ského vzdělávání. Zvláště obtížná je mobilita v rámci odborného vzdělávání 
a přípravy.

Celoživotním učením k účinnosti a spravedlnosti

V soudržnosti a komplexnosti strategií celoživotního učení stále existu-
jí závažné nedostatky. V současnosti je největším problémem jejich 
provádění. V mnoha případech bylo teprve zahájeno. Důvěryhodnost 

strategií závisí na jejich propojení s opatřeními politiky. Závisí též na schop-
nosti orgánů cíleně využívat zdroje. A závisí na jejich schopnosti mobilizovat 
pomocí studijních partnerství vnitrostátní orgány a zúčastněné strany na všech 
úrovních.
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3030 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ZE DNE 
23. DUBNA 2008 O ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO RÁMCE KVALIFIKACÍ 
PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ27

Evropský Parlament a Rada Evropské Unie doporučují členským státům, 
aby:

používaly evropský rámec kvalifi kací jako referenční nástroj pro srovnávání 
úrovní kvalifi kací v různých systémech kvalifi kací a pro podporu jak celo-
životního učení, tak i rovných příležitostí ve znalostní společnosti a další 
integrace evropského trhu práce při zohlednění různorodosti vzdělávacích 
systémů jednotlivých států;
do roku 2010 uvedly své vnitrostátní systémy kvalifi kací do vztahu s evrop-
ským rámcem kvalifi kací, především stanovením průhledných odkazů mezi 
vlastními úrovněmi kvalifi kací a úrovněmi evropského rámce kvalifi kací, 
v případě potřeby vytvořením vnitrostátních rámců kvalifi kací v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a praxí;
přijaly potřebná opatření, aby do roku 2012 zajistily, aby všechna nová 
kvalifi kační osvědčení, diplomy a doklady Europassu vydávané příslušnými 
orgány obsahovaly jasný odkaz, učiněný prostřednictvím vnitrostátních sys-
témů kvalifi kací, na příslušnou úroveň evropského rámce kvalifi kací;
při defi nování a popisu kvalifi kací využívaly přístup založený na výsledcích 
učení a podporovaly validaci neformálního a informálního učení v souladu 
se společnými evropskými zásadami schválenými v závěrech Rady ze dne 
28. května 2004 a věnovaly přitom zvláštní pozornost občanům, kterým 
nejvíce hrozí nezaměstnanost nebo nejistá forma zaměstnání, neboť tento 
přístup by mohl zlepšit jejich účast na celoživotním učení a jejich přístup 
na trh práce;
při vytváření vazby mezi vysokoškolskými kvalifi kacemi, kvalifi kacemi 
z oblasti odborného vzdělávání a přípravy v rámci vnitrostátních systémů 
kvalifi kací na jedné straně a evropským rámcem kvalifi kací na straně druhé 
podporovaly a uplatňovaly zásady pro zajišťování kvality ve vzdělávání 
a odborné přípravě;
určily svá koordinační střediska s vazbou na struktury a požadavky jednot-
livých členských států, která budou podporovat a ve spolupráci s dalšími 
příslušnými vnitrostátními orgány vést vztah mezi vnitrostátními systémy kva-
lifi kací a evropským rámcem kvalifi kací za účelem zvyšování kvality a prů-
hlednosti tohoto vztahu. Koordinační střediska by měla plnit tyto úkoly:

opatřit úrovně kvalifi kací v rámci vnitrostátního systému kvalifi kací odkazy 
na úrovně evropského rámce kvalifi kací;

27) European Qualifi cations Framework for lifelong learning. Recommendation of the European 
Parliament and of the Council (2008/C 111/01). 



3131zajistit, aby se při uvádění vnitrostátních úrovní kvalifi kací do vztahu 
s evropským rámcem kvalifi kací používala průhledná metodika, která 
umožní jednotlivé úrovně snáze porovnávat, a dále zajistit, aby výsledná 
rozhodnutí byla zveřejněna;
poskytovat zainteresovaným subjektům přístup k informacím a pokyny, jak 
vnitrostátní kvalifi kace uvádět do vztahu s evropským rámcem kvalifi kací 
prostřednictvím vnitrostátních systémů kvalifi kací;
podporovat účast všech příslušných zainteresovaných subjektů, k nimž 
v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí patří i instituce 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípra-
vy, sociální partneři, odvětví a odborníci v oblasti srovnávání a využívání 
kvalifi kací na evropské úrovni.
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V ČR v současné době probíhají reformy smě-
řující k přizpůsobení systému počátečního 
a dalšího odborného vzdělávání konceptu 

a nástrojům celoživotního učení. V současném pojetí 
celoživotního učení je totiž zdůrazňována odpověd-
nost jednotlivce za jeho vzdělávací dráhu, vychází 
z přesvědčení o důležitosti jakéhokoli učení, tedy 
i učení neformálního a informálního28, které probíhá 
různými způsoby a v různých prostředích.

Součástí konceptu celoživotního učení je proto 
také snaha náležitě oceňovat a podporovat 
vedle formálního vzdělávání i vzdělávání 

neformální a informální učení (dále uznávat výsled-
ky předchozího učení), propojovat v celkové kvali-
fi kaci jednotlivců jak výsledky různých forem učení 
ve všech oblastech života (life-wide learning), tak 
výsledky učení realizovaného v různých životních 
etapách (lifelong learning), a tam, kde je to potřeb-
né, také umožňovat oceňování takto získávaných 
výsledků učení s jejich uznáváním nejen společen-
ským, ale i formálním, tedy celospolečensky i for-
málně platnými a uznávanými certifi káty.

Začátkem prosince 2002 se ministři škol-
ství zemí EU, kandidátských států a zemí 
Evropského hospodářského prostoru sešli na 

konferenci v Kodani a vydali společné Prohlášení 
o posílení evropské spolupráce v oblasti odborného 

28) Neformální vzdělávání (non-formal learning) je podle Glosáře 
CEDEFOPu defi nováno jako učení začleněné do záměrných činností, 
které nejsou explicitně označovány jako učení (co do cíle, času a pro-
středků), ale učení je jejich významnou složkou. Neformální učení je 
z hlediska toho, kdo se učí, záměrné. Zpravidla nevede k certifi kaci. 
Poznámka: Neformální učení je v některých zemích popisováno jako 
semistrukturované učení. Pramen: CEDEFOP, 2003. Informální učení 
je výsledkem činností v každodenním životě spjatých s prací, rodinou 
nebo s aktivitami ve volném čase. Není ani organizované, ani struk-
turované (co do cílů, času a prostředků). Informální učení je z hlediska 
toho, kdo se učí, většinou nezáměrné. Obvykle nevede k certifi kaci. 
Poznámka: Informální učení se někdy označuje jako učení ze zkuše-
nosti, bezděčné, neinstitucionální. Pramen: CEDEFOP, 2003.

uznávání výsledků 
předchozího učení

5.



3333vzdělávání a přípravy29. Státy se zavázaly ke spo-
lupráci v rámci čtyř hlavních priorit. Jednou z těchto 
priorit je „zintenzivnění úsilí týkajícího se vzájem-
ného uznávání kompetencí a kvalifi kací“. Členské 
státy mají za úkol zkoumat, jak lze podporovat 
transparentnost, srovnatelnost, přenos a uznávání 
kompetencí a kvalifi kací mezi jednotlivými zeměmi 
vytvářením referenčních úrovní, společných principů 
certifi kace a společnými opatřeními, včetně systému 
pro přenos kreditů mezi programy odborného vzdě-
lávání a přípravy. Kromě toho je třeba formulovat 
soubor společných zásad pro validaci neformální-
ho a informálního učení, aby byla zaručena větší 
harmonizace mezi modely v různých zemích a na 
různých úrovních“30.

Kodaňská deklarace byla revidována 14. 
prosince v Maastrichtu, kde bylo vydáno 
Maastrichtské komuniké o budoucích priori-

tách zlepšené evropské spolupráce v odborném 
vzdělávání a přípravě (OVP)31. Přitažlivost cest 
odborného vzdělávání a přípravy pro zaměstnava-
tele a jednotlivce a tím zvýšení účasti v odborném 
vzdělávání a přípravě je hlavní prioritou tohoto 
komuniké.

Aby evropské země vyhověly požadavkům 
Společných cílů pro vzdělávání a odbornou 
přípravu do roku 2010 (Common objectives 

for Education and Training for 2010), které přijali 
ministři školství jako příspěvek k Lisabonské strategii, 
budou muset rozšířit přístup k vzdělávání a přípravě 
a současně aplikovat Společné evropské principy 
pro hodnocení a uznávání neformálního vzdělávání 
a informálního učení (Common European Principles 

29) European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 
30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocati-
onal education and training “The Copenhagen Declaration”..
30) Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, č. 1/2003. Praha, 
NUOV.
31) Maastricht Communiqué on the Future Priorities of Enhanced 
European Cooperation in Vocational Education and Training (Review 
of the Copenhagen Declaration of 30 November 2002.

for the Identifi cation and Validation of Non-formal 
and Informal Learning), které byly přijaty v květnu 
2004. Implementace těchto principů je důležitým 
příspěvkem odborného vzdělávání a přípravy 
k dosažení cílů Lisabonské strategie (2000).

V prosinci 2006 bylo vydáno Komuniké 
evropských ministrů odborného vzdělávání 
a přípravy, evropských sociálních partnerů 

a Evropské komise, shromážděných v Helsinkách 5. 
prosince 2006 za účelem revize priorit a strategií 
Kodaňského procesu (prosinec 2006)32. Komuniké 
v úvodu deklaruje, že Evropa musí investovat do 
odborného vzdělávání a přípravy, které je vnímá-
no jako hlavní součást celoživotního vzdělávání. 
Kodaňské a Maastrichtské priority zůstávají v plat-
nosti, je však potřeba reagovat na nové úkoly. 
Pokud se týká systémů uznávání výsledků předcho-
zího učení, měly by přispět k podpoře způsobilostí 
pracovních sil. Způsobilosti pracovních sil by měly 
být podporovány ustavením systémů pro uznávání 
výsledků předchozího učení získaných profesní pří-
pravou a praxí. Pracujícím by měly být poskytovány 
programy profesní přípravy, přičemž by se měly 
zvažovat možnosti vyrovnaného rozdělení fi nanční 
zátěže. Podobně by měly být k dispozici příležitosti 
k efektivnímu učení pro znevýhodněné jednotlivce 
a skupiny, zejména s nízkým vzděláním.

Propagace systémů uznávání výsledků předcho-
zího učení získaných profesní přípravou nebo 
praxí by měla podporovat kvalifi kace, kompe-

tence a mobilitu pracovních sil. Pracující by měli mít 
příležitosti k účasti v profesní přípravě. Příležitosti ke 
vzdělávání by měly být dostupné také znevýhodně-
ným jednotlivcům a skupinám, zejména těm méně 
vzdělaným. Propagace systémů uznávání by také 

32) The Helsinki Communiqué on Enhanced European Cooperation 
in Vocational Education and Training. Communiqué of the European 
Ministers of Vocational Education and Training, the European Social 
partners and the European Commission, convened in Helsinki on 
5 December 2006 to review the priorities and strategies of the 
Copenhagen Process. Neofi ciální český překlad.
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3434 měla přispět k zlepšování atraktivnosti a kvality odborného vzdělávání a přípravy, 
zúčastněné země by měly věnovat více pozornosti image, statusu a atraktivnosti 
OVP. To vyžaduje mimo jiné propagaci uznávání neformálního a informálního 
učení za účelem podpory rozvoje kariéry a celoživotního učení.

Europass by měl jako jednotný evropský rámec pro transparentnost být 
zároveň i nástrojem pro uznávání neformálního a informálního učení za 
účelem podpory evropského rámce kvalifi kací a evropského systému pro 

přenos kreditů (ECVET).

Uznáváním výsledků předchozího učení se zabývají následující dokumenty:

SPOLEČNÉ EVROPSKÉ PRINCIPY IDENTIFIKACE A VALIDACE VÝSLEDKŮ 
NEFORMÁLNÍHO A INFORMÁLNÍHO UČENÍ33

Jak již bylo zmíněno, v zemích EU existují různé systémy uznávání výsledků 
předchozího učení. Dlouhou dobu však neexistovala shoda v záměrech, 
které jednotlivé země vedly k tomu, aby vytvářely systémy hodnocení 

a uznávání výsledků předchozího učení, ani nebyl k dispozici obecně uzná-
vaný způsob, jak výsledky předchozího učení postihnout a zhodnotit. Proto 
byl na evropské úrovni vyvíjen soubor 

Společných evropských principů týkajících se identifi kace, hodnocení 
a uznávání výsledků předchozího učení. Vývojem těchto principů byla 
pověřena jedna z expertních skupin Evropské komise zabývajících se 

hlavními cíli odvozenými z lisabonské strategie, která spolupracovala se sku-
pinou H (zaměřenou na cíle „zvýšení přitažlivosti učení“ a „posílení propoje-
nosti se světem práce a celou společností“).

Cílem společných principů je zajistit větší srovnatelnost mezi přístupy 
užívanými v různých zemích, na různých úrovních správního či sek-
torového členění (viz Kodaňská deklarace z listopadu 2002) a tak 

zhodnotit práce probíhající v této oblasti na lokální, regionální a národní 
úrovni dodáním další, evropské úrovně. Při implementaci a dalším uplatňování 
těchto principů na národní úrovni však je nutné brát v úvahu národní situace 
a respektovat kompetence jednotlivých členských států.

33) Draft Conclusions of the Council and of the representatives of the Governments of the Member 
States meeting within the Council on Common European Principles for the identifi cation and validation 
of non-formal and informal learnin. Brussels, 18 May 2004.



3535Soubor Společných evropských principů přispívá ke zvýšení srovnatelnos-
ti a koherence výsledků učení získaných v různých prostředích a různých 
zemích a může tak podpořit realizaci vize evropského prostoru celo-

životního učení (European area of lifelong learning). Nemůže a nemá nahra-
dit práci na národních a nižších správních úrovních ani na úrovni sektorové, 
nýbrž má pomoci propojit a překlenout odlišnosti přístupů na různých úrovních 
a v různých kontextech.

EVROPSKÉ SMĚRNICE PRO VALIDACI VÝSLEDKŮ NEFORMÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMÁLNÍHO UČENÍ34

Skupina pro uznávání výsledků učení (Recognition of learning outcomes), 
ve které je zapojeno 25 evropských zemí a která byla vytvořena v rámci 
procesu Vzdělávání a odborná příprava 2010 (Education and training 

2010 process) začala pracovat na přípravě Evropských směrnic pro validaci 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. Tyto směrnice pří-
mo navazují na existující Společné principy pro uznávání, které byly přijaty 
v roce 2004 během irského prezidentství EU. První návrh Evropských směrnic 
byl prezentován na konferenci k portugalskému prezidentství, která se konala 
v listopadu 2007 a jejím tématem bylo zhodnocení učení (Valuing learning). 
Zatím je dostupná první pracovní verze, která byla připravena a prezentová-
na na konferenci v Lisabonu 26. – 27. 11. 2007.

Evropské principy pro validaci jsou založeny na čtyřech základních prin-
cipech pro uznávání. Tyto principy by měly zajistit dobrovolnost celého 
procesu uznávání z hlediska jednotlivce. V systémech uznávání by měly 

fungovat systémy kvality, poradenství a informovanosti o uznávání. Systémy 
by měly být spravedlivé, transparentní a kvalitní. V procesech uznávání by 
měli být zapojeni relevantní činitelé tak, aby nedocházelo ke konfl iktům zájmů 
a měly by být používány jasné profesní standardy.

34) European Guidelines for validation of non-formal and informal learning. Lisboa, 26. – 27. 11. 2007.
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3636 klíčové kompetence 
mezi mladými 

lidmi
6.

6.1 KLÍČOVÉ KOMPETENCE

ZÁVĚRY RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD 
ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍCH 
V RADĚ O ÚLOZE ROZVOJE DOVEDNOSTÍ 
A KOMPETENCÍ PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ 
LISABONSKÝCH CÍLŮ35

Rada EU a zástupci vlád členských států zdů-
raznily, že výraz „dovednosti a kompetence“ 
v těchto závěrech zahrnuje celou řadu výsled-

ků všech forem a úrovní učení, včetně výsledků 
formálního, neformálního a informálního učení. 
Dovednosti a kompetence přispívají k osobnímu 
naplnění, aktivnímu občanství a sociální soudrž-
nosti a zároveň vytvářejí základ pro hospodářský 
růst. Rovněž přispívají k přizpůsobivosti, inovaci 
a růstu podnikavosti. Výkonnost hospodářství EU by 
mohla být zlepšena větší produktivitou, podnikáním 
a zaváděním výsledků výzkumu a inovace.

Ve svých závěrech dále zdůraznily, že posí-
lení dovedností a kompetencí pracovníků 
zlepšuje produktivitu. Kvalifi kovaná pra-

covní síla je schopna lépe reagovat na změny 
dynamické znalostní ekonomiky, přičemž u osob 
s vyšší úrovní dovedností a kompetencí je sociál-
ní integrace, osobní naplnění a aktivní občanství 
mnohem pravděpodobnější. Znalostní společnost 
a ekonomika vyžadují pracovní sílu s odpovídající 
úrovní klíčových kompetencí, včetně digitální gra-
motnosti a elektronických dovedností jejích občanů 
a schopnosti osvojit si v případě potřeby vyšší úro-
veň dovedností a kompetencí. Hospodářského růstu 
nelze dosáhnout, pokud jsou investice do doved-
ností a kompetencí omezeny na osoby s kvalitním 

35) Conclusions of the Council and of the Representatives of the 
Governments of the Member States, meeting within the Council, on 
the role of the development of skills and competences in taking for-
ward the Lisbon goals (2005/C 292/02). 



3737vzděláním. Značných hospodářských výhod je možné dosáhnout i zlepšením 
klíčových kompetencí a přihlédnutím k potřebám skupin s nízkou kvalifi kací 
a znevýhodněných skupin, včetně lepšího využívání stávajících dovedností 
a kompetencí například starších občanů.

Rada EU a členské státy souhlasily s tím, že rozvoj dovedností a kompe-
tencí je klíčovým prvkem strategií celoživotního učení. Tyto strategie by 
měly zahrnovat získání klíčových kompetencí a stavět na účinných systé-

mech všeobecného vzdělávání a odborné přípravy, které vedou jednotlivce 
k tomu, že své dovednosti a kompetence po celý svůj život obnovují a rozvíje-
jí. Mělo by být podporováno rovnocenné hodnocení a vytváření vazeb mezi 
odborným vzděláváním a přípravou a všeobecným vzděláváním. V rámci 
podpory jednotlivců za účelem dosahování a obnovování jejich dovednos-
tí a kompetencí je rovněž podstatné celoživotní poradenství. Při zajišťování 
účinných strategií v oblasti dovedností a kompetencí hrají klíčovou roli ministři 
pověření vzděláváním a odbornou přípravou. 

Za tím účelem je důležitá úzká spolupráce mezi všemi příslušnými minis-
terstvy a aktivní účast hospodářských a sociálních partnerů a dalších 
zainteresovaných stran, včetně výzkumných subjektů při určení potřeb 

v oblasti dovedností a kvalifi kací v jednotlivých odvětvích. Politiky v oblasti 
vzdělání a odborné přípravy by měly rovněž zahrnovat perspektivní přístup 
s cílem předvídat kvalifi kační, kompetenční a profesní potřeby společnosti 
a hospodářství. Vytvoření Evropského rámce kvalifi kací by mělo vést k větší 
průhlednosti a rozpoznávání kvalifi kací a schopností potřebných na pracov-
ním trhu a umožnit jednotlivým odvětvím zabývat se novými výzvami v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni.

Členské státy byly vyzvány k zajištění účinné spolupráce mezi pří-
slušnými ministerstvy při rozvoji strategií zaměřených na dovednosti 
a kompetence, a to i během přípravy jejich výročních národních 

zpráv o provádění Lisabonské strategie a jako součást jejich vnitrostátních 
strategií celoživotního učení; k budování partnerství s klíčovými účastníky, 
včetně zaměstnavatelů a odborů na celostátní, regionální, místní i odvětvové 
úrovni, která by např. podpořila investice v oblasti kvalifi kací a schopností 
a zabývala se zvláštními potřebami znevýhodněných skupin; k podněcování 
spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy tak, aby tito 
poskytovatelé využívali stávající infrastruktury informačních a komunikačních 
technologií s cílem rozšířit účast na celoživotním učení a zlepšit úroveň elek-
tronických dovedností svých občanů.
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3838 Rada EU vyzvala Komisi, aby v roce 2006 v rámci pracovního programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“ vytvořila skupinu členských stá-
tů, které mají zájem o rozvoj vzájemného učení ve skupinách (tzv. peer 

learning) v oblasti kvalifi kací pro jednotlivá odvětví. Dále vyzvala Evropské 
středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a případně Evropskou nadaci 
odborného vzdělávání, aby v roce 2006 dokončily přehled různých odvět-
vových přístupů k dovednostem a kompetencím v rámci celé EU a v přistupu-
jících a kandidátských zemích.

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Z PROSINCE 
2006 O KLÍČOVÝCH SCHOPNOSTECH PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ36

Potřeba vybavit mladé lidi nezbytnými klíčovými schopnostmi a zlepšit 
úroveň jejich dosaženého vzdělání je nedílnou součástí integrovaných 
hlavních směrů pro růst a zaměstnanost 2005–2008, které schváli-

la Evropská rada v červnu 2005. Hlavní směry zaměstnanosti mimo jiné 
vyzývají zejména k tomu, aby se systémy vzdělávání a odborné přípravy 
přizpůsobily novým požadavkům kladeným na schopnosti prostřednictvím 
lepší identifi kace profesních potřeb a klíčových schopností v rámci reformních 
programů jednotlivých členských států.

Evropský parlament a Rada doporučily členským státům rozvíjet klíčové schop-
nosti u všech osob v rámci strategií celoživotního učení, včetně strategií pro 
dosažení všeobecné gramotnosti, a využívat dokument „Klíčové schopnosti 
pro celoživotní učení – evropský referenční rámec“, s cílem zajistit aby:

počáteční vzdělávání a odborná příprava nabízely všem mladým lidem 
způsoby, jak rozvíjet klíčové schopnosti na úroveň, která je připraví na 
dospělost a která bude základem pro další vzdělávání a pracovní život;
byla učiněna příslušná opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu svého zne-
výhodnění ve vzdělání způsobeného osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují pro uplatnění svého vzdělávacího 
potenciálu zvláštní podporu;
dospělí byli schopni rozvíjet a aktualizovat klíčové schopnosti po celý život 
a aby byla zvláštní pozornost věnována cílovým skupinám, jež byly ve 
vnitrostátním, regionálním nebo místním kontextu stanoveny jako prioritní, 
jako např. jedinci, kteří potřebují aktualizovat své dovednosti; odpovídající 
infrastrukturu pro další vzdělávání a odbornou přípravu dospělých, včetně 
učitelů a školitelů, postupy ověřování a hodnocení, opatření zaměřená na 
zajištění rovného přístupu k celoživotnímu učení i na trh práce a podporu 
studujících zohledňující rozdílné potřeby a schopnosti dospělých;

36) Recomandation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key 
competences for lifelong learning (2006/962/EC).



3939bylo vzdělávání dospělých a jejich odborná příprava jednotlivým občanům 
poskytováno logicky prostřednictvím úzkého propojení s politikou zaměst-
nanosti a sociální politikou, kulturní politikou, inovační politikou a jinými poli-
tikami týkajícími se mladých lidí a prostřednictvím spolupráce se sociálními 
partnery a ostatními zúčastněnými stranami.

Evropský parlament a Rada vzaly na vědomí následující závěry komise:
podporovat snahy členských států týkající se rozvoje jejich systémů vzdě-
lávání a odborné přípravy a provádění a šíření tohoto doporučení, rovněž 
za použití referenčního rámce jako referenčního dokumentu pro usnadnění 
společného učení ve skupinách (tzv. peer learning) a výměnu osvědčených 
postupů, sledování vývoje a zpráv o dosaženém pokroku prostřednictvím 
dvouletých zpráv o pokroku při pracovním programu „Vzdělávání a odbor-
ná příprava 2010“;
používat při provádění programů Společenství pro vzdělávání a odbornou 
přípravu referenční rámec jako referenční dokument a zajistit, aby tyto pro-
gramy podporovaly osvojování klíčových schopností;
podporovat větší využívání referenčního rámce v souvisejících politikách 
Společenství, zejména při provádění politiky zaměstnanosti a mládeže, 
a kulturní a sociální politiky, a rozvíjet další vztahy se sociálními partnery 
a jinými organizacemi pracujícími v těchto oblastech;
přezkoumat dopad referenčního rámce v souvislosti s pracovním progra-
mem „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ a do 18. prosince 2010 
podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o získaných zkušenostech 
a důsledcích pro budoucnost.

V příloze Doporučení jsou defi novány klíčové schopnosti jako kombina-
ce znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu. 
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež všichni potřebují ke svému 

osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro 
pracovní život. Referenční rámec zahrnuje osm klíčových schopností:

komunikace v mateřském jazyce,
komunikace v cizích jazycích,
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií,
schopnost práce s digitálními technologiemi,
schopnost učit se,
sociální a občanské schopnosti,
smysl pro iniciativu a podnikavost,
kulturní povědomí a vyjádření.

Klíčové schopnosti jsou pokládány za stejně důležité, protože každá z nich 
může přispět k úspěšnému životu ve společnosti založené na znalostech.
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4040 Řada schopností se překrývá a je vzájemně propojena: základní aspek-
ty jedné oblasti budou podporovat schopnosti jiné oblasti. Nezbytným 
základem vzdělání jsou elementární základní jazykové dovednosti, čtení, 

psaní, ovládání početních úkonů, informační a komunikační technologie a pro 
všechny vzdělávací aktivity je nezbytná schopnost umět se učit. Referenční 
rámec se zabývá řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech osmi klíčových 
schopnostech: kritické myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení problémů, hodnoce-
ní rizik, rozhodování a ovládání pocitů.

USNESENÍ RADY ZE DNE 15. LISTOPADU 2007 O VZDĚLÁVÁNÍ 
A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ JAKOŽTO HLAVNÍ HNACÍ SÍLE LISABONSKÉ 
STRATEGIE37

Rada EU ve svém usnesení zdůraznila, že vzdělávání a odborná příprava 
tvoří jeden z vrcholů znalostního trojúhelníku a jsou klíčové pro zajištění 
široké základny dovedností a tvořivosti, které jsou nezbytné pro výzkum 

a inovaci. Jsou základním kamenem, na němž závisí budoucí růst Evropy 
a blahobyt jejích občanů. Provádění komplexních a soudržných strategií celo-
životního učení by mělo splňovat cíle v oblasti efektivity a rovného přístupu 
při současné podpoře vysoké kvality, inovací a tvořivosti. Systémy vzdělávání 
a odborné přípravy by měly nejen položit základy větší hospodářské konku-
renceschopnosti a zaměstnatelnosti jednotlivců, ale také zajistit větší sociální 
soudržnost, udržitelný rozvoj, osobní naplnění a aktivnější zapojení občanů 
do života společnosti. 

Účinným prostředkem k zajištění lepší kvalifi kovanosti všech občanů zvy-
šující jejich možnost aktivně se podílet na společenském a hospodář-
ském rozvoji je lepší zajištění vzdělávání v raném dětství, vybízení k zís-

kávání klíčových kompetencí, zvyšování přitažlivosti odborného vzdělávání 
a přípravy, rozvoj celoživotního poradenství, usnadňování přístupu k dalšímu 
i vysokoškolskému vzdělávání se současným zvyšováním jeho kvality, rozši-
řování vzdělávání dospělých, jakož i zlepšování kvality vzdělávání učitelů. 
S ohledem na rostoucí rozmanitost původu studentů představuje vzdělávání 
a odborná příprava základní prostředek integrace do evropských ekonomik 
a společností a podpory mezikulturního dialogu. 

Rámcové podmínky celoživotního učení by mohly být posíleny podporou 
vytváření organizací a partnerství v oblasti vzdělávání za účasti zainte-
resovaných stran a zaměstnavatelů, rozvojem infrastruktur potřebných pro 

elektronické vzdělávání (e-learning), zjišťování potřebných dovedností, valida-

37)  Council Resolution of 15 November 2007 on education and training as a key driver of the Lisabon 
Strategy (2007/C 300/01).



4141ci vzdělávacích výsledků a celoživotní poradenství, jakož i prozkoumáním 
možností nových fi nančních opatření.

Rada EU vyzvala členské státy a komisi, aby zdůrazňovaly význam vzdě-
lávání a odborné přípravy v rámci celé Lisabonské strategie, zejména 
tím, že v části „Konkurenceschopnost“ integrovaných hlavních směrů pro 

růst a zaměstnanost budou klást důraz na zásadní význam růstu a zaměst-
nanosti v rámci znalostního trojúhelníku, jejž tvoří rovněž výzkum a inovace, 
v části hlavních směrů nazvané „Zaměstnanost“ budou zdůrazňovat, že celo-
životní učení je základním předpokladem, který evropským občanům umožní 
uspět a plně se podílet na znalostní ekonomice, jakož i zajištěním toho, aby 
všechny skupiny, včetně skupin ohrožených vyloučením ze společnosti, mohly 
rozvíjet potřebné znalosti, dovednosti a kompetence. 

Dále je potřeba vyzdvihovat přínos vzdělávání a odborné přípravy nejen 
z hlediska podpory zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a inovace, 
ale také z hlediska podpory sociální soudržnosti, aktivního občanství 

a osobního naplnění, jakož i řešení dalších úkolů, před nimiž v současné 
době stojí evropské společnost. Je nezbytné zajistit, aby politiky v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy byly v souladu s politikami v jiných oblastech, 
jako je výzkum, podnikání a inovace, informační společnost, zaměstnanost, 
sociální věci, mládež, kultura, zdravotnictví, migrace a vnější vztahy, zlepšo-
valy spolupráci mezi Radou pro vzdělávání a dalšími složeními Rady a zvažo-
valy způsoby, jak více zohledňovat názory zainteresovaných stran. 

Členské státy a komise by měly posílit strategickou roli Rady pro vzdělá-
vání, pokud jde o otevřenou metodu koordinace v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy, zejména prostřednictvím využití jejích výsledků 

v rámci procesů tvorby politik na úrovni členských států i na evropské úrovni 
a prostřednictvím vybudování pevné vědomostní základny pro politiku vzdě-
lávání a odborné přípravy. Měly by současně zajistit také jasné vazby mezi 
pracovním programem „Vzdělávání a odborná příprava“ a lisabonskými inte-
grovanými hlavními směry pro růst a zaměstnanost a současně zlepšily orga-
nizaci práce, již v této oblasti členské státy a Komise společně vykonávají, 
a aby s ohledem na pracovní program po roce 2010 pokračovaly v procesu 
refl exe hlavních priorit programu a způsobu, jak vypracovat více integrovaný 
přístup ke vzdělávání a odborné přípravě z hlediska celoživotního učení.
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4242 ZÁVĚRY RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍCH 
V RADĚ ZE DNE 22. KVĚTNA 2008 O PODPOŘE TVOŘIVOSTI 
A INOVACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY38

V rámci stávajícího pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 
2010“ jsou prostřednictvím úsilí o dosažení účinnosti a rovnosti podpo-
rovány společné evropské cíle kvality, přístupu a otevřenosti širšímu svě-

tu. Vzhledem k tomu, že tvořivost a inovační schopnosti mají zásadní význam 
rovněž pro udržitelný hospodářský a sociální rozvoj v Evropě, zasluhují tato 
témata větší pozornost v rámci budoucí evropské spolupráce v oblasti vzdě-
lávání. Z hlediska celoživotního učení mohou k tvořivosti a inovacím přispívat 
všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy: rané stupně vzdělávání zamě-
řené na motivaci, získání dovednosti učit se a dalších klíčových kompetencí, 
a následné fáze, které se soustřeďují na konkrétnější dovednosti a vytváření, 
rozvoj a uplatňování nových znalostí a myšlenek.

Kromě svého základního úkolu zajistit získání klíčových kompetencí 
a poskytnout znalostní trojúhelník s pevnou základnou dovedností 
mohou systémy vzdělávání a odborné přípravy hrát zásadní roli v roz-

voji tvořivých a inovačních schopností jako klíčových faktorů při posilování 
budoucí hospodářské konkurenceschopnosti a prosazování sociální soudrž-
nosti a prosperity jednotlivců. Je zapotřebí, aby počínaje na úrovni škol 
v sobě systémy vzdělávání spojovaly rozvoj konkrétních znalostí a dovedností 
s rozvojem obecných schopností souvisejících s tvořivostí, jako je zvídavost, 
intuice, kritické a laterální myšlení, řešení problémů, experimentování, ochota 
brát na sebe riziko a schopnost poučit se z neúspěchu, využívání představi-
vosti a abstraktního uvažování i smysl pro podnikavost.

Osm klíčových kompetencí pro celoživotní učení vymezených v doporu-
čení Evropského parlamentu a Rady z prosince 2006 se týká doved-
ností, které mají zvláštní význam pro tvořivost a inovační schopnosti. 

Zapotřebí jsou zejména dovednosti a kompetence, které lidem umožňují 
pojmout změnu jako příležitost, zachovat si vstřícnost k novým myšlenkám 
a respektovat a oceňovat hodnoty jiných.

Zapojení škol do nových a různých sítí, zejména sítí vycházejících z míst-
ní komunity, jim může napomoci dosáhnout cílů v oblasti vzdělávání 
a současně přispět k podpoře tvořivosti a inovací. Spolupráce mezi 

oblastmi vzdělávání, pracovního života a občanské společnosti obecně mají 

38) Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, 
meeting within the Council of 22 May 2008 on promoting creativity and innovation through education 
and training (2008/C 141/10).



4343zásadní význam z hlediska předvídání měnících se potřeb profesního a spo-
lečenského života a přizpůsobení se jim: prostřednictvím stáží, společných 
projektů, vzájemného učení a instruktorů pocházejících z jiných než vzdělá-
vacích oblastí se učitelé a studenti mohou seznamovat s novými myšlenkami. 
Učitelům náleží rozhodující úloha v péči o tvůrčí potenciál každého dítěte 
a v jeho podpoře, k čemuž mohou přispět tím, že ve svém učení sami budou 
vzorem tvořivosti. Vzhledem k narůstajícímu podílu učení, které probíhá na 
pracovišti, neformálně a ve volném čase – často prostřednictvím nových učeb-
ních nástrojů a metod využívajících IKT – má rozvíjení tvůrčích a inovačních 
schopností význam pro všechny stránky celoživotního učení.

Rada a zástupci vlád členských států vyzvaly členské státy, aby podně-
covaly učitele k rozvíjení jejich profesní úlohy při usnadňování učení 
a podpoře tvořivosti a pomáhaly institucím vzdělávajícím učitele reago-

vat na nové požadavky učitelského povolání, například podporou přístupů 
založených na spolupráci a zaměřených na studenta, inovačních učebních 
prostředí a využívání zdrojů otevřeného vzdělávání. Komise a členské státy 
by měly zvážit zahrnutí podpory tvořivosti a inovačních schopností mezi cíle 
stávající a budoucí evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné pří-
pravy jako doplňujícího opatření na prosazování a podporu provádění dopo-
ručení z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení; 
na evropské úrovni by měly přezkoumat vhodné a účinné prostředky – jako 
je vzájemné učení – pro dosažení těchto cílů na všech úrovních vzdělávání 
a odborné přípravy a z hlediska celoživotního učení. 
Měly by podporovat tvořivost a inovace prostřednictvím aktivní spolupráce 
s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména Radou Evropy, Unesco 
a OECD, v otázkách jako mezikulturní vzdělávání, demokracie, tolerance 
a lidská práva; podněcovat rozvoj, výměnu a šíření osvědčených postupů 
týkajících se fakticky podložené vzdělávací politiky, pokud jde o podporu 
tvůrčích a inovačních dovedností v Evropě; vhodným způsobem využívat 
programů a nástrojů EU na prosazování a podporu tvořivosti a inovačních 
schopností na všech stupních celoživotního učení, jakož i v samotném vzdě-
lávacím procesu.
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4444 Rada a zástupci členských států vyzvaly komisi k podpoře příslušného 
výzkumu, analýzy a výměny údajů na úrovni EU i mezi členskými stá-
ty- ve spolupráci s evropskými a mezinárodními výzkumnými institucemi 

– týkající se podpory a rozvíjení tvůrčích a inovačních dovedností prostřed-
nictvím vzdělávání a odborné přípravy; aby nadále vyvíjela úsilí o zvýšení 
úrovně porozumění v otázkách souvisejících s rozvíjením tvůrčích a inovačních 
schopností prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy v obecném rámci 
široce založené inovační politiky pro EU.

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
O EVROPSKÉM ROKU TVOŘIVOSTI A INOVACE 200939

Zejména doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. pro-
since 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení poskytuje 
evropský referenční rámec obsahující osm klíčových schopností (vyme-

zených jako „znalosti, dovednosti a postoje“), které obsahují široký program 
pro vzdělávání a odbornou přípravu ve všech fázích života. Mnohé z těchto 
schopností jsou důležité pro tvořivost a inovaci v osobní, mezilidské a mezi-
kulturní oblasti a zahrnují „matematickou schopnost a základní schopnosti 
v oblasti vědy a technologií“, „schopnost práce s digitálními technologiemi“, 
„schopnost učit se“, „sociální a občanské schopnosti“, „smysl pro iniciativu 
a podnikavost“ a „kulturní povědomí a vyjádření“.

Vyhlášení Evropského roku je účinný způsob, jak pomoci plnit náročné 
úkoly zvyšováním obecného povědomí, šířením informací o osvědče-
ných postupech, podněcováním výzkumu, tvořivosti a inovace a pod-

porou politické diskuse a změny. Kombinací aktivit na úrovni Společenství 
a na vnitrostátní, regionální i místní úrovni a vytvářením prostoru pro účast 
zúčastněných stran lze dosáhnout součinnosti při zvyšování informovanosti 
a povědomí a pomoci soustředit politickou diskusi na konkrétní otázku. Cílem 
pro rok 2009 je podporovat tvořivost a schopnost inovace jakožto klíčové 
schopnosti pro všechny. To je v souladu se sdělením Komise „Široce založená 
inovační strategie pro EU“, které uvádí, že „bez vzdělávání jako klíčové 
politiky zůstanou inovace bez opory. Vzdělávání musí od samého počátku 
podporovat nadání a kreativitu.“ Program celoživotního učení je tak důležitým 
nástrojem pro podporu této iniciativy. Další politiky a programy v souvisejících 
oblastech, jakou jsou podnikání, informační společnost, výzkum, soudržnost 
a rozvoj venkova, tento evropský rok dle potřeby podpoří.

39) Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning 
the European Year of Creativity and Innovation (KOM/2008/0159).



4545Obecným cílem Evropského roku tvořivosti a inovace je posílit snahy 
členských států při podpoře tvořivosti prostřednictvím celoživotního 
učení jakožto hnací síly inovace a jakožto klíčového faktoru pro roz-

voj osobních, pracovních, podnikatelských a sociálních schopností a blaho-
bytu všech jedinců ve společnosti. Návrh rozhodnutí obsahuje také dlouhý 
výčet konkrétních cílů Evropského roku tvořivosti a inovace.
Každý členský stát určí národního koordinátora, který bude pověřen organi-
zací účasti státu na Evropském roce tvořivosti a inovace, pokud tuto úlohu 
nemůže vhodným způsobem převzít národní koordinátor pro Lisabonskou 
strategii.

Stejně jako v jiných „evropských rocích“ budou opatření zahrnovat infor-
mační a propagační kampaně, akce a iniciativy na evropské, vnitrostát-
ní, regionální i místní úrovni, které budou tlumočit klíčová sdělení a šířit 

informace o příkladech osvědčených postupů. Evropský rok bude prováděn 
za pomoci stávajících programů Společenství, zejména programu celoživotní-
ho učení (2007–2013) a programu Kultura (2007–2013), a dalších programů 
a iniciativ v rámci priorit stanovených pro každý nástroj na období zahrnující 
rok 2009.

6.2 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

INICIATIVA ELEARNING – NAVRHOVAT VZDĚLÁVÁNÍ ZÍTŘKA: 
SDĚLENÍ KOMISE40

Komise ve svém sdělení zdůrazňuje nezbytnost rozvoje kompetencí spja-
tých s moderními technologiemi, např. digitální gramotnosti. Poukazuje 
na nedostatečné vybavení vzdělávacích institucí IKT, na nedostatek kva-

lifi kovaných učitelů, výukového softwaru a jiného multimediálního materiálu 
a na relativně vysoké náklady na telekomunikační služby v Evropě. Evropská 
rada proto přijala v oblasti IKT poměrně ambiciozní cíle týkající se infrastruk-
tury, zvyšování úrovně kompetencí a přizpůsobení vzdělávacích systémů prin-
cipům znalostní společnosti. K jejich dosažení byla Komisí navržena iniciativa 
eLearning, která sleduje čtyři různé linie: vybavenost IKT, vzdělávání na všech 
úrovních, vývoj kvalitních multimediálních služeb a vytvoření sítě vzdělávacích 
center (včetně virtuálního propojení vzdělávacích, kulturních a jiných institucí). 
Komise se zavázala k navržení koncepčního rámce pro zjišťování, do jaké 
míry jsou cíle naplňovány (benchmarking).

40) e-Learning – Designing tomorrow‘s education. Communication from the Commission, COM (2000) 
318 fi nal.
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4646 USNESENÍ RADY Z 13. ČERVENCE 2001 O ELEARNINGU41

Ve svém rozhodnutí Rada vyzývá členské státy, aby pokračovaly v úsilí 
o efektivní začlenění IKT do vzdělávacích systémů. Mají se zaměřit hlavně 
na využití potenciálu internetu, multimédií a virtuálního výukového prostře-

dí pro lepší a rychlejší realizaci principů celoživotního vzdělávání a zpřístupně-
ní vzdělávacích příležitostí všem, obzvláště jedincům ze sociálně, ekonomicky, 
geografi cky či jinak znevýhodněného zázemí. IKT mají být podle Rady co 
nejrychleji integrovány do kurikula ve všech relevantních oblastech, k čemuž je 
dobré využít moderních vyučovacích metod upřednostňujících mezipředmětový 
přístup. Nadále se má usilovat o intenzivní vzdělávání a motivaci učitelů v této 
oblasti a urychlit vybavování vzdělávacích institucí kvalitní infrastrukturou a výu-
kovými materiály. IKT mají být využívány v přístupu k veřejným zdrojům (knihov-
ny, muzea, archivy) a k posílení virtuální mobility a interakce, které vytvářejí 
nové kompetence pro život a práci ve vícejazyčné a multikulturní společnosti. 
Rada vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost realizaci Akčního plánu 
eLearningu a k podpoře vícejazyčného a multikulturního charakteru nové EU, 
aby nadále podporovala existenci a tvorbu evropských portálů, usnadňovala 
spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými státy v oblasti eLearningu a rea-
lizovala strategické průzkumy inovativních vzdělávacích přístupů.

AKČNÍ PLÁN ELEARNINGU – NAVRHOVAT VZDĚLÁVÁNÍ ZÍTŘKA: 
SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU42

Akční plán byl navržen na období 2001-2004 a jeho cílem je představit 
způsoby realizace iniciativy eLearning. Záměrem je zapojit subjekty 
z oblasti vzdělávání, sociální i ekonomické partnery tak, aby se celo-

životní vzdělávání stalo hnací silou soudržné společnosti s konkurenceschop-
nou ekonomikou. Úkolem eLearningu je urychlit rozvoj kvalitní infrastruktury 
za rozumné náklady a vytvořit co nejlepší prostředí pro výuku s pomocí IKT. 
Plán vyzývá ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru, různých oblas-
tí společenského i hospodářského života a ke spolupráci mezi jednotlivými 
státy. Akční plán vysvětluje postavení eLearningu v kontextu iniciativy a plánu 
eEvropa a zmiňuje programy a nástroje, jichž se členské státy EU a ostatní 
státy Evropy mohou zúčastnit. 
Dále stanovuje klíčové cíle pro každou ze čtyř oblastí: infrastrukturu (kvantifi -
kované ukazatele, inovativní aplikace pro vzdělávání, virtuální modely), vzdě-
lávání (identifi kace dobrých příkladů, základních znalostí, evropský diplom 
kompetencí v oblasti IKT), služby (ochrana spotřebitele, certifi káty kvality, etic-

41) Council Resolution of 13 July 2001 on e-Learning, Offi cial Journal, 2001, C 204, s. 3-5..
42) The eLearning Action Plan - Designing tomorrow‘s education. Communication from the Commission 
to the Council and the European Parliament, COM (2001) 172.



4747ké aspekty) a spolupráce (internetový portál eLearningu, výměna zkušeností, 
eLearningové konference a jiné akce). Součástí plánu je rovněž praktický 
průvodce službami a nástroji uvedenými v dokumentu.

E-LEARNING: NAVRHOVAT VZDĚLÁVÁNÍ ZÍTŘKA43

Zpráva se soustřeďuje na aktivity Komise a dalších evropských institucí 
na poli rozvoje IKT ve vzdělávání. Jsou hodnoceny podle hlavních cílů 
Akčního plánu eLearningu (zapojení hlavních aktérů vzdělávání, posíle-

ní dialogu a spolupráce mezi Komisí a dalšími subjekty, vytvoření rámce pro 
větší transparentnost a celistvost evropských aktivit na tomto poli) a hlavních 
témat rozvoje eLearningu (infrastruktura, vzdělávání, kvalita a spolupráce).

Zpráva konstatuje dosažení značného pokroku na poli infrastruktury 
a posun trendu směrem k tématu kvality se zvláštním důrazem na peda-
gogické a sociální aspekty. Jasnou prioritou budoucího vývoje je rozvoj 

virtuálních univerzit a evropských služeb. Hodnocení ústí v některá zásadní 
doporučení, např.:

klást větší důraz na přesvědčování žáků o prospěchu a přidané hodnotě, 
které přináší eLearning,
vytvořit pro politiky relevantní ukazatele,
přenést důraz na kvalitu, standardy a pedagogickou stránku problému,
věnovat větší pozornost organizaci a vzdělávání učitelů,
posílit výzkum,
zesílit důraz na výměnu zkušeností a dobrých příkladů,
rozvinout spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Součástí zprávy je rovněž rozsáhlá technická zpráva, která přináší detailní 
popis jednotlivých uskutečněných projektů a aktivit.

ZPRÁVA KOMISE RADĚ O VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU K ROZVÍJENÍ 
DRUŽBY MEZI EVROPSKÝMI STŘEDNÍMI ŠKOLAMI44

Zpráva stanovuje způsob realizace projektu, který má podpořit spolu-
práci mezi středními školami pomocí internetu. Tuto spolupráci defi nuje 
jako využití multimediálních prostředků a nástrojů výměny (e-mail, video-

konference, společná tvorba webových stránek) k vytvoření vzájemného part-
nerství. Internetová spolupráce vyhovuje moderním požadavkům na zintenziv-
nění mobility, přístup ke znalostem a informacím, rozvoj digitální gramotnosti 
i důraz na vícejazyčnost. 

43) eLearning: Designing Tomorrow’s Education. An interim report. Commission Staff Working Paper 
SEC (2001) 236.
44) Report from the Commission to the Council on using the Internet to develop twinning between 
European secondary schools, COM (2002) 283 fi nal.
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4848 Podle Komise je žádoucí, aby každá ze 150 tisíc středních škol v EU pode-
psala do konce roku 2006 internetovou dohodu o partnerství s minimálně 
jednou školou v jiném členském státě. Následně by měla být zajištěna potřeb-
ná infrastruktura, školení učitelů (a jejich školitelů) ve využívání IKT v nejrůzněj-
ších oblastech, vytvoření podpůrných služeb (tvorba a nabídka partnerských 
internetových modelů pro střední školy, asistence při hledání partnerské školy, 
on-line poradenství a asistence pro ředitele škol). Internetové partnerství nabízí 
školám mnoho potenciálních společně sdílených témat, od učení se cizím 
jazykům přes mezikulturní dialog až po mezipředmětová či „nadpředmětová“ 
témata (životní prostředí, otevřenost, tolerance, mír).

E-LEARNING: NAVRHOVAT VZDĚLÁVÁNÍ ZÍTŘKA. STŘEDNĚDOBÁ 
ZPRÁVA45

Při zahájení iniciativy eLearning: navrhovat vzdělávání zítřka spolu s pří-
slušným Akčním plánem 2001-2004 položila Komise základy pro kon-
krétní a udržitelnou akci prostřednictvím souboru specifi ckých opatření. 

Při navrhování Programu eLearning 2004-2006 se Komise zaměřila na posí-
lení této práce zaměřením pozornosti na počítačovou gramotnost, spolupráci 
partnerských škol a virtuální univerzity, zatímco mezitím posílila monitorování 
Akčního plánu eLearningu. Opatření nastartovaná Komisí poslouží ke koordi-
naci různých evropských aktivit v oblasti eLearningu a posunou nás směrem 
ke znalostní ekonomice a vizím představeným v Lisabonu.

Akční plán hraje významnou roli při provádění evropských aktivit v oblasti 
e-Learningu směrem k naplňování politických cílů. Je základním referenč-
ním bodem pro členské státy, je inspirací všem zúčastněným stranám 

a napomáhá koordinovat jejich aktivity k naplnění společnému záměru. Tato 
zásadní úloha bude pokračovat i s příchodem navrhovaného Programu eLe-
arning, přičemž má současně napomoci zajistit jeho místo jakožto důležitého 
doplňku dalších programů a iniciativ členských států.

Iniciativa eLearning odstartovala množství aktivit na podporu prací na 
Akčním plánu e-Learningu a nedávná evaluace prvních projektů zdůraznila 
jejich pozitivní přínos. Tato práce bude pokračovat po zahájení navrhova-

ného programu eLearning a zaměří se na zdokonalení souladu mezi nadchá-
zejícími akcemi Sokrates-Minerva, eEurope 2005, na prohlubování kvalifi kací 
pracovníků, přístupnost elektronických médií (e-accessibility), eSkills, atd. a na 
nové priority digitální/počítačové gramotnosti, virtuálních univerzit a spoluprá-
ci partnerských škol prostřednictvím internetu. V tomto ohledu zvažuje Komise 
aktualizaci a rozšíření Akčního plánu eLearningu pro pokrytí období 2005 

45) Commission Staff Working Paper, July 2003, SEC (2003) 905.



4949a 2006, po kterém bude eLearning a všeobecné využívání IKT uznány jako 
součást nové generace programů zaměřených na vzdělávání a odbornou 
přípravou.
E-Learning se začíná stávat běžnou součástí systémů odborného vzdělávání 
a odborné přípravy. Propojení a vybavení už nejsou hlavními tématy, protože 
naše pozornost se přesunuje směrem k pedagogice, obsahu, zajišťování kva-
lity a standardům, přípravě učitelů a mistrů odborné přípravy,dalšímu vzdělá-
vání, organizačním změnám a transformaci procesů ve vzdělávání a odborné 
přípravě. eLearning dozrál a začíná přesun od příprav k realizaci, od pilot-
ních eLearningové fáze k vylepšeným a udržitelným programům odborného 
vzdělávání a přípravy.

PROGRAMY PODPORUJÍCÍ IKT46

Hlavním cílem programu eLearning je efektivní zapojení IKT do systémů 
vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Program má čtyři hlavní 
aktivity:

Podpora počítačové a informační gramotnosti má přispět k získání nových 
kompetencí, nezbytných pro osobní a profesní rozvoj v informační společ-
nosti. Aktivita se zaměřuje na zapojení IKT do vzdělávání, zejména pro 
občany, kteří mají v důsledku své geografi cké polohy, sociálně-ekonomic-
ké situace či specifi ckých potřeb obtížný přístup k tradičnímu vzdělávání 
a odborné přípravě.
Evropské virtuální univerzity přidávají virtuální dimenzi evropské spoluprá-
ci v oblasti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím podpory vývoje 
nových organizačních modelů pro evropské univerzity, poskytováním 
vysokoškolského vzdělávání (virtuální univerzity) a přispěním k evropským 
výměnným programům a schématům (virtuální mobilita).
eTwinning - podpora partnerské spolupráce základních a středních škol 
v Evropě a podpora vzdělávání učitelů má posílit a podpořit propojování 
a spolupráci škol pomocí Internetu. eTwinning (neboli jakési „párování“) 
mezi školami pomůže rovněž učitelům a odborníkům doplnit si profesní 
znalosti a dovednosti v používání IKT ve výuce.
Doplňkové aktivity na podporu eLearningu v Evropě staví na Akčním plánu 
eLearningu a podporují šíření dobrých příkladů, produktů a služeb, které jsou 
výsledkem řady projektů a programů fi nancovaných na evropské i národní 
úrovni. Cílem je podpořit spolupráci mezi zúčastněnými subjekty.

46) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES ze dne 5. prosince 2003, kterým se 
přijímá víceletý program (2004–2006) pro účinnou integraci informačních a komunikačních technologií 
(ICT) do vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy v Evropě (program e-učení); Úř. věst., 2003, 
L 345, s. 9-16.
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5050 KLÍČOVÉ ÚDAJE O INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGII 
VE ŠKOLÁCH V EVROPĚ47

Publikace z roku 2004 je založena na 35 ukazatelích rozdělených do 
pěti samostatných kapitol: kontextuální informace, struktura a organiza-
ce, vybavenost, učitelé a procesy. Původní informační prameny byly 

obohaceny o empirická data z mezinárodních výzkumů PISA a PIRLS sebraná 
mezi žáky dvou věkových skupin (9 a 15 let). Kniha poskytuje informace 
o úrovni vybavenosti domácností a škol IKT a o rozdílech mezi jednotlivými 
školami uvnitř zemí. Dále poznatky o frekvenci a způsobu využití IKT žáky. 
Ofi ciální doporučení ohledně přístupů, kurikulárních cílů a výukového času 
v této oblasti jsou zkoumána a porovnávána s tím, jak žáci podle vlastních 
slov tyto technologie vlastně využívají. Zpráva dochází k závěru, že rozumná 
úroveň vybavenosti technologickým vybavením nevede ve všech případech 
k jeho pravidelnému užívání. 

Ačkoli je přístup k adekvátnímu vybavení zásadní podmínkou pro dosažení 
zamýšlených cílů, konečným cílem by měl být rozvoj kvality vzdělávání. Ve 
zprávě je popsána také relevantní nabídka počátečního a dalšího vzdělávání 
učitelů. Zjištění jsou povzbudivá: oproti roku 2002-2003 se výrazně snížil 
podíl zemí, které neměly IKT ve svém kurikulu jako povinný předmět. Určitý 
pokrok se stále očekává v oblasti vzdělávání učitelů, a to zejména v rámci 
počátečního vzdělávání. Zpráva bude do budoucna pravidelně aktualizová-
na a ukazatele dále rozšiřovány, obzvláště v oblasti IKT ve výuce, kde existuje 
doposud pouze málo empirických poznatků.

ELEKTRONICKÉ DOVEDNOSTI PRO 21. STOLETÍ: PODPOROVAT RŮST, 
KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST48

Inovace a využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) předsta-
vují dvě důležité součásti obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměst-
nanost. Přínos IKT pro evropskou ekonomiku je zásadní z hlediska rozvoje 

produktivity a vývoje výrobků a služeb založených na znalostech. Je třeba 
reagovat na vzrůstající poptávku po kvalifi kovaných odbornících i uživatelích 
v oblasti IKT, dostát rychle se měnícím požadavkům světa práce a zajistit, aby 
občané získávali počítačovou gramotnost v kontextu celoživotního vzdělává-
ní. Ke konci roku 2006 vyplynuly tři klíčové závěry: Je důležité rychle přijmout 
dlouhodobý strategický plán zaměřený na elektronické kompetence k pod-

47) Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe. Brussels: Eurydice 
2004 (Key Data on Education in Europe).
48) Communication from the Commission to the Council, the European Parlament, the European 
Economic and Social Commitee of the regions. E-Skills for the 21 st century: Fostering competitiveness, 
growth and jobs.



5151poře konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a rozvoje pracovních sil, snížit 
zaostávání v oblasti IKT a lépe reagovat na výzvy celosvětové hospodářské 
soutěže. Je třeba zlepšit dlouhodobou spolupráci mezi veřejným a soukromým 
sektorem k zajištění pevného rámce spojujícího základní, odborné a vysoko-
školské vzdělávání v IKT a profesní rozvoj. 
Zástupci světa práce a političtí činitelé by měli soudržněji propagovat profe-
sionalitu, image a přitažlivost pracovních míst a kariéry v oblasti IKT a lepší 
pracovní podmínky a perspektivy pro zaměstnance.

6.3 PODPOROVÁNÍ VÍCEJAZYČNOSTI

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Č. 253/2000/
ES Z 24. LEDNA 2000 USTAVUJÍCÍ DRUHOU FÁZI AKČNÍHO 
PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ „SOKRATES“ 
LINGUA (2000-2006)49

Program Lingua vychází ze skutečnosti, že v rozšířené Evropské unii budou 
jedinci s dobrými jazykovými znalostmi schopni lépe využít výhod svo-
body pohybu, nových pracovních příležitostí a možností studia v jiných 

státech. Hlavním cílem programu Lingua je proto podpora jazykové přípravy 
a rozšíření jazykových znalostí na všech úrovních vzdělávání ve všech zúčast-
něných zemích. Lingua je součástí programu Sokrates a je tvořena aktivitami 
Lingua 1 - Podpora jazykového vzdělávání a Lingua 2 - Vývoj učebních pomů-
cek. Hlavní náplní aktivity Lingua 1 je podpora projektů v oblasti jazykové 
rozdílnosti v EU, zdokonalování jazykové výuky a podpora a zpřístupnění 
celoživotního vzdělávání v souladu s individuálními potřebami. 

Projekty se zaměřují na motivaci a usnadnění přístupu jednotlivců k jazy-
kovému vzdělávání, na podporu výuky jazyků včetně možností „učit jak 
učit“ cizí jazyk, na zvýšení informovanosti o metodách v oblasti jazyko-

vého vzdělávání a na výměnu a rozšiřování nových poznatků ve výuce jazyků. 
Aktivity Lingua 2 mají za cíl zlepšit úroveň výuky jazyků, kvalitu vzdělávacích 
materiálů a pomůcek, podpořit vývoj nových pomůcek pro získávání jazy-
kových znalostí a jejich hodnocení, zdokonalit pomůcky již existující a dále 
je šířit a propagovat. Projekty se zaměřují na výměnu zkušeností, na tvorbu 
učebních materiálů a pomůcek, které se těžko uplatňují na trhu, na vytvoření 
pomůcek pro méně vyučované a užívané jazyky, na vývoj nástrojů k získá-
vání jazykových znalostí potřebných k řešení určitých situací a na zlepšení 
podmínek distribuce a dostupnosti produktů.

49) Decision No 253/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 
2000 establishing the second phase of the Community action programme in the fi eld of education 
‘Socrates’LINGUA (2000-2006). Offi cial Journal, 2000, L 28, p. 1-15.
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5252 EVROPSKÝ ROK JAZYKŮ 200150

Rok 2001 byl Evropskou unií a Radou Evropy ustanoven Evropským rokem 
jazyků. Této aktivity se zúčastnilo 45 zemí s obecným cílem podpořit 
jazykové vzdělávání v celé Evropě. Na místních, regionálních, národ-

ních a nadnárodních úrovních bylo realizováno celkem 190 spolufi nancova-
ných projektů podporujících širokou škálu jazyků. Projekty obvykle zahrnovaly 
aktivity jako např. festivaly, konference, semináře, výstavy, dny otevřených 
dveří, jazykové minikurzy a soutěže. 

Většina z těchto aktivit také obsahovala vytvoření webových stránek 
a publikací, které byly široce distribuovány. Projekty zahrnovaly více než 
60 jazyků, přičemž byly rovnoměrně vyváženy jazyky ofi ciální, jazyky 

regionální a minoritní, jazyky kandidátských zemí a znakové jazyky. 

Kromě rostoucího povědomí obecné veřejnosti byl Rok jazyků příležitos-
tí pro národní a regionální orgány k debatě o jazykovém vzdělávání 
a výuce. Z těchto diskusí vzešlo několik politických dokumentů propagu-

jících jazykovou rozmanitost a pestrost a tyto dokumenty již vedly k některým 
změnám v politice jazykového vzdělávání, mezi nimiž se jako jedna z nejvý-
znamnějších jeví lepší propojení mezi organizacemi, které se problematikou 
jazykového vzdělávání zabývají.

PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JAZYKOVÉ 
ROZMANITOSTI51

V dokumentu je vyjádřena potřeba realizovat činnosti, které by vycházely 
ze zkušeností z Evropského roku jazyků a využily pokroku dosaženého 
v uplynulé dekádě. Je zde zdůrazněna úloha EU při pomoci členských 

zemím v podporování jazykového vzdělávání. Dokument vyzývá všechny 
zainteresované subjekty, aby přispěly svými názory a návrhy, jaké činnosti by 
dále měly být v tomto ohledu realizovány na všech úrovních. 

Dokument se věnuje otázce, do jaké míry zvládá EU širší problemati-
ku jazykových a kulturních odlišností a jak je připravena udržet svou 
soudržnost a úlohu ve světě. Zdůrazňuje, že každý občan EU by měl 

být schopen domluvit se kromě mateřského jazyka ještě dalšími dvěma jazyky. 
Proto je třeba vytvářet prostředí, které je přátelské jazykům a které respektuje 
jazykovou rozmanitost, jak tomu již je v mnoha regionech EU. 

50) Decision No 1934/2000/EC of the European parliament and of the Council of 17 July 2000 on 
the European Year of Languages 2001. Offi cial Journal, 2000, L 232, p. 1-5. (červenec 2000).
51) Pracovní dokument zaměstnanců Komise (listopad 2002); Commission Staff Working Paper.



5353S výukou cizích jazyků se má podle dokumentu začínat v ranějším věku 
než doposud, diskutován je ovšem i přístup k jazykovému vzdělávání 
na středních a vysokých školách a v dospělé populaci a vzdělávání lidí 

se zvláštními potřebami. Zdůrazněn je nejen význam hlavních a ofi ciálních 
jazyků EU, ale i potřeba stále širší nabídky výuky jazyků menších zemí, jazyků 
přistěhovalců a národnostních menšin. Konečně je také zdůrazněna potřeba 
zvýšení kvality jazykové výuky ve smyslu zlepšení prostředí ve školách, které 
by mělo být více přátelské a otevřené právě směrem k jazykovému vzdělávání 
a výuce ve třídách, a samozřejmě také vzdělávání a příprava učitelů a využí-
vání rodilých mluvčích.

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JAZYKOVÉ 
ROZMANITOSTI NA LÉTA 2004-200652

Akční plán Komise dává konkrétní návrhy na 45 činností v oblasti jazy-
kového vzdělávání, které měly být realizovány v letech 2004 – 2006. 
Jedná se o tři rozsáhlé oblasti: celoživotní jazykové vzdělávání, zlepšení 

kvality jazykové výuky na všech úrovních a vybudování evropského prostředí, 
které bude příznivé pro jazyky. V roce 2007 byla provedena revize Akčního 
plánu prostřednictvím zprávy o implementaci, která konstatovala dosažení 
značného pokroku: semináře, konference a evropské programy napomohly 
ke vzájemné výměně osvědčených postupů a ke zvýšení informovanosti o klí-
čových otázkách jazykového vzdělávání. Na vnitrostátních úrovních se Akční 
plán promítl do reformních trendů v oblasti tvorby kurikula. V rámci Akčního 
plánu byly přetvořeny jazykové stránky internetového portálu Europa, v rámci 
programu celoživotního vzdělávání došlo k vytvoření samostatného ročního 
rozpočtu na informační kampaň podporující jazykové vzdělávání. 

V České republice i v jiných zemích nabízejí některé univerzity magisterské 
programy zaměřené na přírodní vědy, dějepis nebo zeměpis společně 
s vedlejším oborem cizí jazyk, což v některých případech vede k dvoji-

tému titulu. V těchto zemích dochází rovněž k zavádění kupónových systémů 
pro jazykové vzdělávání spolufi nancovaných státem, zaměstnavateli a uživa-
teli, které vedou ke zvýšení poptávky po jazykovém vzdělávání v dospělé 
populaci. V České republice se dále vyvíjí internetový portál Brána jazyků, 
který má nabízet bezplatné jazykové kurzy on-line, odpovídající evropskému 
referenčnímu rámci pro jazyky (CEFR). S využitím tohoto rámce se navíc počítá 
i při tvorbě kurikula a při zjišťování úrovně jazykových znalostí. Zlepšila se 
rovněž jazyková příprava budoucích učitelů.

52) Communication from the Commission to the Council, the European Parlament, the Economic 
and Social Commitee and the Commitee of the regions Promoting Language Learning and Linguistic 
Diversity: An Action Plan 2004 – 2006, COM (2003) 449.
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5454 NOVÁ RÁMCOVÁ STRATEGIE PRO MNOHOJAZYČNOST53

Mnohojazyčnost je velmi důležitá pro řádné fungování Evropské unie. 
Zvyšování jazykových znalostí občanů bude rovněž důležité při 
dosahování cílů evropské politiky, zejména s ohledem na zvyšující se 

světovou konkurenci a výzvu lepšího využití evropského potenciálu k udržitel-
nému růstu a vytváření více a lepších pracovních míst. Komise, vědoma si jak 
své odpovědnosti, tak i odpovědnosti dalších orgánů, věří, že tato situace se 
může a musí změnit k lepšímu, a proto vyzývá členské státy, aby přijaly další 
opatření za účelem podpory všeobecné mnohojazyčnosti jednotlivců a posí-
lení společnosti, která respektuje jazykovou identitu všech občanů.
Komise již vyzvala členské státy k tomu, aby ji v roce 2007 informovaly 
o opatřeních, která přijaly za účelem naplňování cílů akčního plánu „Podpora 
jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti“. Toto sdělení zdůrazňuje 
další kroky, které je třeba učinit, jestliže členské státy chtějí splnit cíle, jež si 
stanovily, a Komise vyzývá členské státy, aby ji rovněž informovaly o opatře-
ních, která v roce 2007 provedou v klíčových oblastech uvedených v tomto 
sdělení. V rámci opatření ve prospěch mnohojazyčné společnosti Komise:

bude provádět ve spolupráci s členskými státy Evropský ukazatel jazyko-
vých znalostí;
bude povzbuzovat diskusi a vypracovávat doporučení o způsobech, jak 
modernizovat vzdělávání učitelů jazyků;
v roce 2006 zveřejní studii postupů pro výuku jazyků v raném věku;
prostřednictvím navrhovaného programu celoživotního vzdělávání podpoří 
studie o stavu mnohojazyčnosti ve vysokoškolském vzdělávání a zřizování 
kateder v oblasti studií spojených s mnohojazyčností a interkulturalismem;
bude pokračovat v podpoře výuky a studia jazyků prostřednictvím pro-
gramů spolupráce týkajících se vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, 
občanství a kultury;
prozkoumá způsoby, jak s využitím nového integrovaného programu celo-
životního vzdělávání podpořit sítě jazykové rozmanitosti;
v sedmém rámcovém programu pro výzkum posílí aktivity v oblasti výzkumu 
a technologického rozvoje technologií informační společnosti související 
s jazyky, se zvláštním důrazem na nové technologie strojového překladu, 
a bude studovat způsoby, jak by Evropská unie mohla napomoci další 
spolupráci v oblasti nových technologií překladu a tlumočení. Ve stejném 
rámci budou jazykové otázky tvořit nedílnou součást činností, které jsou 
podporovány v oblasti sociálních a humanitních věd.

53) Communication from the Commission to the Council, the European Parlament, the Economic and 
Social Commitee and the Commitee of the regions A New Framework Strategy For Multilingualism, 
KOM(2005) 596 v konečném znění (listopad 2005).



5555Prostřednictvím procesu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ se členské 
státy dohodnou na společných cílech, na jejichž dosažení pracují tím, 
že si stanoví ukazatele a měřítka, sdílejí osvědčené postupy a provádějí 

vzájemná hodnocení. Jako prioritu si určily zlepšení jazykových schopností 
a skupina odborníků na jazyky z jednotlivých členských států vypracovala 
doporučení určená členským státům, jež byla podnětem pro následující návrhy 
týkající se klíčových oblastí, ve kterých je třeba přijmout opatření: Vnitrostátní 
strategie; Lepší odborná příprava učitelů; výuka jazyků v raném věku; integro-
vaná výuka obsahu a jazyka; jazyky ve vysokoškolském vzdělávání; rozvoj 
vědeckého oboru mnohojazyčnosti; evropský ukazatel jazykových znalostí.
Práce na Evropském ukazateli jazykových znalostí, jež je předmětem nedáv-
ného sdělení, již značně pokročila; tento dokument shromáždí spolehlivé úda-
je o skutečných jazykových znalostech mladých lidí a tvůrcům politik dodá 
velmi cenné informace.

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ (SRPEN 
2005)54

Komise a členské státy realizují v rámci strategie Vzdělávání a odborná 
příprava 2010 řadu různých aktivit, které mimo jiné směřují ke zlepšení 
jazykové výuky. Ve svém sdělení Evropský ukazatel jazykových znalostí 

z roku 2005 Komise navrhla podrobný strategický přístup pro realizaci evrop-
ského průzkumu jazykových znalostí. Průzkum by měl sloužit ke sběru údajů 
potřebných pro vytvoření evropského ukazatele úrovně jazykových kompe-
tencí. Na tomto základě se Rada v květnu 2006 dohodla na řadě klíčových 
témat týkajících se tohoto ukazatele a zdůraznila, že by průzkum měl být 
proveden co nejdříve. 

Rada vyzvala Komisi, aby zřídila poradní výbor pro evropský ukazatel 
jazykových znalostí sestavený z národních odborníků, kteří by radili 
Komisi při přípravě a provádění průzkumu. Evropský ukazatel jazykových 

znalostí má umožnit získání přesných, spolehlivých a pravidelných informací 
o jazykových schopnostech patnáctiletých Evropanů, jež dosud nejsou k dis-
pozici nebo je nelze zjistit jakýmkoliv jiným způsobem. Metodologii a obsah 
šetření pak upřesňuje další sdělení Komise „Rámec pro evropský průzkum 
jazykových znalostí“ z roku 2007.

ZÁVĚRY RADY O EVROPSKÉM UKAZATELI JAZYKOVÝCH 

54) Communication from the Commission to , the European Parlament  and the Council:The European 
Indicator of Language Competence, KOM (2005) 356.
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5656 KOMPETENCÍ55

Rada EU potvrdila, že znalost cizích jazyků nejen pomáhá podporovat 
vzájemné porozumění mezi národy, ale je i předpokladem mobilní pra-
covní síly a přispívá ke konkurenceschopnosti hospodářství Evropské 

unie; že pravidelné sledování vykonané práce a pokroku za použití ukazatelů 
a kritérií, jež umožňují určit osvědčené postupy s cílem zajistit strategické 
vedení a řízení krátkodobých i dlouhodobých opatření pracovního programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“, je podstatnou součástí Lisabonského 
procesu. Rada zdůraznila, že je nezbytně nutné zavést co nejdříve Evropský 
ukazatel jazykových kompetencí, a v souladu s těmito podmínkami by měly 
být shromažďovány údaje o kompetencích v prvním a druhém cizím jazyce:

prostřednictvím společného souboru testů zadaných reprezentativnímu vzor-
ku cílové populace v každém členském státě;
z reprezentativního vzorku žáků v systému vzdělávání a odborné přípravy 
na konci úrovně ISCED 2;
pokud před koncem úrovně ISCED 2 není druhý cizí jazyk vyučován, 
mohou se členské státy v prvním kole shromažďování údajů rozhodnout, že 
pro druhý cizí jazyk shromáždí údaje od žáků na úrovni ISCED 3;
u těch jazyků, u nichž v daném členském státě existuje vhodný reprezenta-
tivní vzorek studujících;
výsledky testů by měly být založeny na stupnici společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky;
vzhledem k tomu, že uznávání jazykové rozmanitosti je jednou z hlavních 
hodnot Evropské unie, měl by být ukazatel založen na údajích týkajících 
se znalosti všech úředních jazyků Evropské unie vyučovaných v Unii jakož-
to cizí jazyky; z praktických důvodů by však bylo vhodné, aby v prvním 
kole shromažďování údajů byly testy provedeny v těch úředních jazycích 
Evropské unie, které jsou v členských státech vyučovány v takové míře, jež 
stačí pro zajištění dostatečně velkého vzorku testovaných osob;
členské státy samy určí, které úřední jazyky budou testovány;
ukazatel by měl zhodnotit kompetenci ve čtyřech aktivních a pasivních 
dovednostech; z praktických důvodů by však bylo vhodné, aby v prvním 
kole shromažďování údajů byly testy provedeny se zaměřením na tři jazy-
kové dovednosti, jež lze vyhodnotit nejrychleji (tj. porozumění mluvenému 
projevu, porozumění psanému projevu a psaný projev);
metodika používaná pro tyto testy by měla být poskytnuta těm členským 
státům, které ji chtějí využít pro vlastní vypracování testů v jiných jazycích;
rovněž by měly být shromažďovány vhodné kontextuální informace, jež 

55) Council conclusions on the European Indicator of Language Competence, (2006/C 172/01).



5757napomohou při vyhodnocení nepřímých faktorů.
Rada EU vyzvala Komisi, aby vytvořila „Poradní výbor pro Evropský ukaza-
tel kompetencí„ a členské státy, aby učinily všechna opatření nezbytná pro 
pokrok v procesu zavádění Evropského ukazatele jazykových kompetencí.

RÁMEC PRO EVROPSKÝ PRŮZKUM JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ56

Prostřednictvím uceleného rámce ukazatelů a referenčních kritérií pro sle-
dování pokroku při plnění lisabonských cílů navrhla Komise vytvoření 
souboru dvaceti klíčových ukazatelů, které pokryjí hlavní oblasti vzdě-

lávání a odborné přípravy. Jedním z nich je ukazatel pro jazykové znalosti. 
Evropský průzkum jazykových znalostí má být zahájen počátkem roku 2009 
a členským státům má poskytnout spolehlivé a srovnatelné údaje o znalosti 
cizích jazyků mladých Evropanů na konci nižšího sekundárního vzdělává-
ní, popř. ve 2. roce vyššího sekundárního vzdělávání. Realizace je v rukách 
Komise, které bude radit výbor v úzké spolupráci s členskými státy. V prvním 
kole sběru dat budou testovány tři oblasti: čtení, psaní a poslech (současně 
budou vytvořeny nástroje pro pozdější testování ústního projevu). Ukazatel má 
zachytit dovednosti na každé z šesti úrovní stupnice společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, který je široce uznáván a používán v několika 
členských zemích pro určení jejich vlastních měřítek v této oblasti. V každé 
zemi má být testován první a druhý nejčastěji vyučovaný cizí jazyk, který 
je úředním jazykem EU. Zúčastněné země mohou podle navrženého rámce 
zároveň testovat i další jazyky. Součástí průzkumu má být i dotazníkové šetře-
ní faktorů, které mohou jazykové znalosti mladých lidí ovlivňovat.

ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU „PODPORA JAZYKOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ A JAZYKOVÉ ROZMANITOSTI“57

Zpráva podává přehled hlavních výsledků provádění akčního plánu 
„Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti 2004–2006“ 
na evropské i národní úrovni. Popisuje aktuální trendy v reformě vzdělá-

vacích systémů, které mají více podpořit jazykové vzdělávání, shrnuje výsled-
ky dosažené v uplynulých třech letech a slouží jako východisko pro další 
opatření v oblasti politiky vícejazyčnosti.

56) Communication from the Commission to the Council Framework for the European survey on langua-
ge competences,  KOM(2007) 184 v konečném znění (duben 2007).
57) Pracovní dokument Komise SEC(2007)1222. Commission working dokument Report on the imple-
mentation of the Action Plan „Promoting language learning and linguistic diversity“, KOM(2007) 554 
v konečném znění.
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PROGRAMY PODPORUJÍCÍ ŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ: COMENIUS (2000-2006)58

Program Comenius je určen mateřským, základ-
ním a středním školám, jejich žákům, učitelům, 
asociacím a nevládním organizacím zapo-

jeným do školního vzdělávání, osobám a institu-
cím zodpovědným za organizaci a poskytování 
vzdělávání na místní, regionální a národní úrovni, 
výzkumným centrům a institucím zabývajícím se pro-
blematikou celoživotního učení, vysokým školám, 
které vzdělávají učitele/budoucí učitele a institucím 
zajišťujícím poradenství a informační servis. 
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mla-
dými lidmi z různých evropských zemí, pomoci při 
osvojování základních životních dovedností nezbyt-
ných pro jejich osobní rozvoj, budoucí zaměstnání 
a aktivní účast v evropských záležitostech. Hlavní 
aktivity programu Sokrates se soustřeďují např. na 
individuální mobility (např. výměny žáků a učitelů), 
účast pedagogů na vzdělávacích kurzech, partner-
ství škol a asistentské pobyty pro studenty-budoucí 
učitele. 

Program dále usiluje prostřednictvím svých akti-
vit o podporu spolupráce mezi školami a orga-
nizacemi zodpovědnými za podobu školního 

vzdělávání. Tzv. centralizované multilaterální projek-
ty se pak zaměřují na vytváření a šíření nových kurzů 
pro učitele, na rozvoj, propagaci a šíření dobrých 
příkladů ve vzdělávání (včetně tvorby nových výu-
kových metod a materiálů), na výměnu zkušeností 
nebo na tvorbu systémů zajišťujících informace či 
poradenství pro studenty, učitele a další osoby.
Cílem tzv. centralizovaných tematických sítí progra-
mu je rozvoj vzdělávání v dané tematické oblasti, 

58) Druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělá-
vání „Sokrates“. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
253/2000/ ES (leden 2000). Úřední věstník, 2000, L 28, s. 1-15.

modernizace
počátečního odborného

vzdělávání
7.



5959získávání a šíření ukázek dobrých příkladů a inovačních přístupů či analýza 
potřeb a její praktické uplatnění ve školním vzdělávání.

KVALITA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – ŠESTNÁCT UKAZATELŮ KVALITY59

Zpráva je založena na sledování 16 kvalitativních ukazatelů, které mají 
přispět k dosažení vysoké kvality vzdělávání. Ukazatele byly vybrány 
ve spolupráci se skupinou expertů jmenovaných ministry školství z 26 

evropských zemí a pokrývají čtyři širší oblasti: úroveň získaných znalostí, studij-
ní úspěchy, monitoring základního a středoškolského vzdělávání a vzdělávací 
struktury a zdroje. V samostatné části jsou uvedeny faktory, které v budouc-
nu mohou ovlivnit oblast vzdělávání, především nové pojetí úlohy znalostí, 
decentralizace ve výchovně vzdělávacích systémech, efektivní využívání 
zdrojů, sociální aspekty vzdělávání a potřeba srovnatelnosti dat. Zpráva dále 
obsahuje grafy podávající přehled o současném stavu a úrovni vzdělávání 
v zemích EU i v dalších zemích. Z analýzy grafů je možno získat komplexní 
přehled jak o kvalitě vzdělávání, tak o vzdělávání učitelů, o spolupráci škol 
s rodiči, o využívání výpočetní techniky ve školách a v neposlední řadě také 
o fi nančních prostředcích, které státy investují do vzdělávání. Informace jsou 
doplněny příklady iniciativ jednotlivých zemí v oblasti zkvalitňování výuky 
a vzdělávání. Rada pro vzdělávání a Konference ministrů školství si vyžádala 
rozšíření zprávy o oblast celoživotního vzdělávání (a vytvoření příslušných 
ukazatelů) do roku 2002.

EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE PŘI HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍHO 
SYSTÉMU60

Členské státy EU jsou v dokumentu vyzvány, aby realizovaly aktivity 
a služby, které pomohou zvýšit a udržet kvalitu výuky a zároveň 
podpoří pohyb obyvatel mezi jednotlivými státy, přenos znalostí 

a dovedností a výměnu zkušeností. Nadále je zdůrazňován princip suverenity 
každého státu a jeho přístupu k politice kvality ve vzdělávání. Systém pro 
zajištění kvality má být proto fl exibilní a adaptabilní vzhledem k potencionál-
ním změnám struktury a cílů různých vzdělávacích systémů a v různých zemích 
se nutně bude lišit v souvislosti s mnoha specifi ckými faktory. 

59) Zpráva Komise založená na práci pracovního výboru o ukazatelích kvality (květen 2000); European 
Report on the Quality of School Education Sixteen Quality Indicators -Report based on the work of the 
Working Committee on Quality Indicators.
60) Doporučení Evropského parlamentu a Rady (únor 2001) o evropské spolupráci při hodnocení 
kvality vzdělávacích systémů, (2001/166/ES). Úřední věstník, 2001, L 60, s. 51-53.
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6060 Významnou úlohu může sehrát již existující Evropská síť vzdělávacích poli-
tiků, kteří se zabývají otázkou kvality vzdělávacího systému, stejně jako 
vyhodnocení řady provedených studií a projektů zkoumajících národní 

programy hodnocení kvality vzdělávání. Zpráva vyzývá členské státy, aby 
vytvořily a podpořily transparentní systémy pro hodnocení kvality ve vzdělává-
ní, aby zvýšily účast a zainteresovanost všech zúčastněných subjektů (učitelů, 
žáků, managementu, odborníků a rodičů) na externím hodnocení i sebehod-
nocení jednotlivých škol a tím zvýšily vědomí jejich vlastní zodpovědnosti, aby 
podpořily školení managementu v oblasti využívání nástrojů sebeevaluace 
a školy v učení se jedna od druhé na národní i mezinárodní úrovni. 

Komise byla vyzvána k navázání kontaktů a spolupráce s relevantními 
organizacemi, k využití výsledků sítě Eurydice a programu Sokrates, 
k vytvoření databáze účinných nástrojů v oblasti hodnocení kvality 

vzdělávání a ke shromáždění informací o již existujících národních nástrojích 
a strategiích pro hodnocení kvality vzdělávání a jejich shrnutí.

KLÍČOVÉ ÚDAJE O VÝUCE JAZYKŮ VE ŠKOLÁCH V EVROPĚ61

Dokument je samostatnou součástí řady Klíčové údaje o vzdělávání 
v Evropě (Key Data on Education in Europe), která je v tomto případě 
věnována jazykové výuce ve školách. Zaměřuje se zejména na násle-

dující okruhy otázek: jazyková rozmanitost ve školách, postavení cizích jazyků 
v učebních plánech, počet studovaných cizích jazyků na školách a počáteční 
vzdělávání a kvalifi kace učitelů cizích jazyků. 

Publikaci připravilo evropské oddělení Eurydice na základě údajů získaných 
z národních oddělení sítě Eurydice, z údajů Eurostatu a z výsledků meziná-
rodních šetření PISA (OECD) a PIRLS (IEA). Dokument obsahuje 37 ukazatelů, 
které podávají přehled o situaci ve třiceti evropských zemích. 

Časové řady pak mapují trendy kvalitativního i kvantitativního vývoje 
jazykové výuky v posledních desetiletích a uvádějí informace o zaha-
jování povinné výuky cizích jazyků (především angličtiny) ve stále 

nižších ročnících primárního vzdělávání.

61) Publikace evropského oddělení Eurydice s fi nanční podporou Evropské komise (2005).  Klíčové 
údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě.  Key Data on Teaching Languages at School in Europe, 
2005 Edition.



6161KLÍČOVÉ KOMPETENCE PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ62

Dokument doporučuje členským státům rozvíjet klíčové kompetence 
u všech osob v rámci strategií celoživotního učení. Hlavním cílem je 
zajistit, aby počáteční vzdělávání rozvíjelo klíčové kompetence mla-

dých lidí na úroveň, která je připraví na dospělost a bude základem pro jejich 
budoucí vzdělávání a pracovní život. 

Dalšími cíli jsou opatření pro znevýhodněné skupiny, celoživotní aktualizace 
klíčových kompetencí, zajištění infrastruktury pro další vzdělávání dospělých 
a úzké propojení celoživotního vzdělávání s politikou zaměstnanosti. 

Klíčovými kompetencemi se rozumí schopnosti potřebné k osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro 
pracovní život. K jejich rozvoji mají členské státy využívat evropský refe-

renční rámec uvedený v příloze. Ten zahrnuje osm rovnocenných klíčových 
kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, 
matematické kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technolo-
gií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální 
a občanské kompetence, smysl pro iniciativu a podnikavost a kulturní pově-
domí a vyjádření. Referenční rámec se zabývá i řadou témat, která hrají 
svou úlohu ve všech osmi klíčových kompetencích: kritické myšlení, tvořivost, 
iniciativa, řešení problémů, hodnocení rizik, rozhodování a ovládání pocitů.

ŠKOLY PRO 21.STOLETÍ63

Za organizaci a obsah vzdělávání a odborné přípravy jsou odpověd-
né členské státy. Evropská komise s členskými státy úzce spolupracuje 
a pomáhá jim rozvíjet a modernizovat politiku vzdělávání i odborné 

přípravy. To zajišťuje např. prostřednictvím pracovního programu „Vzdělávání 
a odborná příprava 2010“, který je součástí revidované Lisabonské strategie, 
usnadňuje výměnu informací, údajů a osvědčených postupů formou vzájemné 
výměny poznatků a zpětné vazby. 

Zatím se však iniciativy a úvahy Evropské unie na podporu Lisabonské stra-
tegie spíše zaměřovaly na ostatní hlediska systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, například více na odbornou přípravu a nedávno na vysokoškolské 
vzdělávání. 

62) Doporučení Evropského parlamentu a Rady (prosinec 2006). Úřední věstník, 2006, L 394, s. 10-18.
63) Pracovní dokument útvarů komise (červenec 2007). Commission Staff Working Paper Schools for 
21 st century SEC(2007)1009.
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6262 Problematika škol se zatím uceleně neřešila, a to navzdory tomu, že školy 
mají podstatný význam pro splnění obecných cílů stanovených v pracov-
ním programu Vzdělávání a odborná příprava 2010. Ačkoli v Evropě 

existuje řada příkladů úspěšných škol, objevují se rovněž signály, že je tře-
ba dále pracovat na zlepšování gramotnosti patnáctiletých, snižování počtu 
žáků, kteří předčasně ukončují školní docházku, a zvyšování podílu studentů, 
kteří dokončí vyšší střední vzdělání. Všechny tyto ukazatele jsou totiž základ-
ními referenčními cíli Lisabonské strategie EU pro růst a zaměstnanost.

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ64

Toto sdělení si kladlo za cíl zhodnotit současnou situaci v Evropské unii, 
pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu učitelů, a navrhnout spo-
lečnou úvahu o tom, jaké další kroky lze na úrovni členských států pod-

niknout a jak by je mohla Evropská unie podpořit. Toto sdělení spatřuje ve 
kvalitách výuky i ve vzdělávání učitelů klíčové faktory pro zajištění kvalitního 
vzdělávání a zlepšení výsledků ve vzdělávání mladých lidí. Kvalita výuky je 
jedním z klíčových faktorů při určování, zda může Evropská unie zvýšit svou 
konkurenceschopnost v globalizovaném světě. Změny ve vzdělávání i ve spo-
lečnosti kladou na učitele nové nároky.

Sdělení uvádí seznam kroků, které lze nyní v této oblasti podniknout, 
a způsobů, jak může Komise tuto práci podpořit. Společně by tyto 
návrhy měly pomoci: zajistit koordinaci a souvislost vzdělávání učitelů 

a jejich odborného rozvoje, jakož i přiměřené zdroje v této oblasti; zajistit, 
aby všichni učitelé disponovali vědomostmi, postoji a pedagogickými doved-
nostmi, které potřebují k efektivní práci; podpořit profesionalizaci výuky; pod-
pořit koncept refl ektivní praxe a výzkumu v rámci učitelské profese; a podpořit 
postavení a uznání učitelského povolání. 

Tím tyto návrhy přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání pro všechny 
a pomohou členským státům naplnit lisabonské cíle sociální soudržnosti 
a hospodářské konkurenceschopnosti a růstu. Komise zamýšlí tyto návrhy 

dále rozpracovat v rámci programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, 
a to ve spolupráci se skupinou „učitelé a školitelé“, složené z odborníků člen-
ských států. Při uskutečňování tohoto úkolu se bude opírat o nadcházející 
konference pořádané v rámci portugalského předsednictví Rady. 

Komise vybízí Evropský parlament a Radu k reakci na otázky představené 
v tomto sdělení.

64) Opinion of the european Economic and Social Commitee on Improving the Quality of Teacher  
Education, (2008/C 151/13).  KOM(2007) 392. 



6363ZÁVĚRY RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍCH 
V RADĚ DNE 15. LISTOPADU 2007 O ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY 
VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ65

Závěry Rady navazují na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu 
ze dne 23. srpna 2007 o zlepšování kvality vzdělávání učitelů, jež 
poukazuje na kvalitu výuky a vzdělávání učitelů jako na zásadní faktory 

zvyšování úrovně dosaženého vzdělání a plnění Lisabonských cílů, a v soula-
du s tím předkládá návrhy, jejichž cílem je kvalitu výuky a vzdělávání učitelů 
udržet a zlepšovat.

Rada EU a zástupci členských států jsou si vědomi významu role učitele 
v procesu učení a také toho, že mnohé společenské, kulturní, hospodář-
ské a technologické změny ve společnosti kladou na učitelské povolání 

nové požadavky a zdůrazňují nezbytnost vytváření takových přístupů k výuce, 
které budou více zaměřeny na kompetence a současně budou klást větší důraz 
na vzdělávací výsledky. Aby učitelé mohli upravovat výukové metody podle 
měnících se potřeb studujících, je třeba zajistit, aby si pravidelně obnovovali 
stávající dovednosti nebo získávali nové. Současně s tím, jak se školy stávají 
více autonomním a otevřeným vzdělávacím prostředím, přijímají učitelé stále 
větší odpovědnost za obsah, organizaci a sledování vzdělávacího procesu, 
jakož i za svůj osobní profesní rozvoj během celé kariéry.

Instituce, které zajišťují vzdělávání učitelů, by se měly zaměřit na lepší 
koordinaci mezi jednotlivými etapami vzdělávání učitelů, od základního 
vzdělávání přes další podporu na počátku profesní dráhy až po profesní 

rozvoj při zaměstnání. Zároveň je zapotřebí více pobídek motivujících učitele 
k obnovování svých dovedností během profesního života, a rovněž je třeba 
usilovat o zajištění toho, aby vzdělávání při zaměstnání z hlediska kvality 
i kvantity odpovídalo potřebám pedagogické činnosti. 

V několika členských státech je třeba nejen získat nové zájemce o učitel-
ské povolání, včetně osob s odpovídající kvalifi kací a se zkušenostmi 
z jiných povolání, ale také přesvědčit zkušené učitele, aby u svého povo-

lání zůstali a neodcházeli do předčasného důchodu nebo neměnili povolání. 
Zlepšení kvality vzdělávání učitelů může být jedním z prostředků, jak volbu 
učitelského povolání učinit atraktivní.

65) Notices from European Union Institutions and Bodies, Conclusions of the Council and of the 
Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 15 November 
2007, on improving the quality of teacher education (2007/C 300/07).
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6464 Cílem je zajistit, aby učitelé měli kvalifi kaci z vysokoškolské instituce, kte-
rá zajišťuje vhodnou rovnováhu mezi studiem založeným na výzkumu 
a pedagogickou praxí, měli odborné znalosti ve svých předmětech 

i nezbytné pedagogické dovednosti, během celé své kariéry byli podporová-
ni a vybízení k tomu, aby přezkoumávali své vzdělávací potřeby a prostřed-
nictvím formálního, informálního a neformálního učení získávali nové znalosti, 
dovednosti a kompetence, a to i prostřednictvím výměnných pobytů a půso-
bení v zahraničí; učitelé ve vedoucích funkcích by také měli mít přístup k velmi 
dobré odborné přípravě v oblasti řízení a vedení škol.

Vzdělávání a odborná příprava učitelů je zásadním prvkem modernizace 
evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy, přičemž budoucí zvýšení 
celkové úrovně dosahovaného vzdělání a zvyšování tempa plnění cílů pra-
covního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ bude usnadněno 
existencí účinných systémů vzdělávání učitelů.

Členské státy by se měly přednostně zaměřit na udržení a zlepšení kva-
lity vzdělávání učitelů v průběhu celé jejich profesní dráhy. Dokument 
vyzývá členské státy k využití všech dostupných nástrojů, například 

těch, jež jsou součástí otevřené metody koordinace, programu celoživotního 
učení, sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj 
a Evropského sociálního fondu, aby s využitím integrovaného přístupu pod-
porovaly znalosti založené na vědeckých poznatcích důležité pro politiky 
v oblasti vzdělávání učitelů, další iniciativy v oblasti vzájemného učení, ino-
vativní projekty v oblasti vzdělávání učitelů a mobilitu učitelů a studentů peda-
gogických škol.

Dostupnost raného a předškolního vzdělávání se mezi členskými státy výraz-
ně liší. Ačkoli žádný systém školství neposkytuje stejnou kvalitu vzdělání úplně 
všem, rozpětí rozdílů mezi studenty se v jednotlivých zemích velmi liší, což 
naznačuje, že i v této oblasti je stále co zlepšovat.

A právě v této souvislosti se útvary Komise rozhodly zahájit tuto konzultaci. 
Komise vyzvala respondenty, aby využili tematického rámce a otázek 
uvedených v oddílu 2 (tohoto pracovního dokumentu), které odrážejí 

jak témata, kterými se již diskuse na úrovni EU zabývaly, tak i témata, která 
se výrazně prosazují v diskusích v jednotlivých státech. Respondenti by měli 
odpovědět alespoň na některé z osmi uvedených otázek a ve své odpovědi 
jednak uvést, jaké kroky by uvítali v podmínkách svého členského státu, aby 
se zajistilo, že školy budou poskytovat vzdělání v kvalitě nutné pro 21. století, 
a také navrhnout jak by mohla evropská spolupráce účinně pomoci členským 
státům při modernizaci jejich systémů.



6565S ohledem na svou úlohu při podpoře členských států útvary Komise využi-
jí těchto informací a dalších zdrojů k vymezení oblastí, v nichž bude 
výměna zkušeností a společná práce nejprospěšnější pro budoucí čin-

nosti v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010. 

Výsledky této konzultace budou rovněž předmětem diskuse na konferenci, 
kterou zorganizuje portugalské předsednictví EU v listopadu 2007.

Výše uvedený text rozhodně nepředstavuje vyčerpávající seznam nároč-
ných úkolů, které musí školy a systémy školství řešit. Může však upozornit 
na silné tlaky, které na práci škol působí. Logickým závěrem je, že 

pokud má instituce školy sloužit jako základ pro celoživotní učení a plně při-
spívat ke společenskému i hospodářskému rozkvětu členských států, nemůže 
zůstat statická.
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BOLOŇSKÁ DEKLARACE66

V červnu 1999 podepsali ministři školství 
z 29 evropských zemí deklaraci o vytvoření 
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělá-

vání do roku 2010. Přijali tak program, který se stal 
akčním plánem rozvoje vysokého školství v Evropě 
do roku 2010 a zároveň největší evropskou refor-
mou od 70. let minulého století. Evropským zemím 
se otevřela možnost využít jedinečnosti svých vzdě-
lávacích systémů a vytvořit z nich systém evropský. 

Hlavními rysy nového systému se stalo přije-
tí tří srozumitelných a srovnatelných stupňů 
vysokoškolského vzdělávání - bakalářského, 

magisterského a doktorského. Podle programu má 
bakalářský cyklus trvat minimálně tři roky a vést 
k vysokoškolskému diplomu. Má být vypracován 
systém kreditů, který má podpořit všestrannou mobi-
litu studentů a má být prostupný i do jiných systémů 
než vysokoškolského, např. do oblasti celoživotního 
vzdělávání. 

Podpořena bude evropská spolupráce v udržo-
vání kvality vysokoškolského vzdělávání 
a v oblasti zpracování obsahu vzdělávání. 

Takovýto evropský systém by pak měl být pro stu-
denty přitažlivější a měl by posílit nejen atraktivitu 
evropského vzdělávacího systému, ale i konkuren-
ceschopnost absolventů evropských vysokých škol 
na trhu práce - národním, evropském i globálním. 

Vzhledem k potřebě neustálé podpory a při-
způsobení reálnému vývoji se ministři mají 
scházet každé dva roky.

66) Společná deklarace evropských ministrů školství (červen 1999); 
The bologna Declaration of 19 June 1999, Point Declaration of the 
European Ministers of Education.

modernizace
vysokoškolského 

vzdělávání 
8.



6767POSILOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S TŘETÍMI 
ZEMĚMI V OBLASTI VYSOKOŠKOLSKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ67

Od roku 1987 se v Evropě vytvářejí pro-
gramy pro podporu spolupráce v oblasti 
vzdělávání a mobility v rámci Evropského 

Společenství a v nedávné době se tyto aktivity 
rozšířily směrem k přistoupivším zemím. Zaměřují se 
zejména na výměny studentů a učnů, učitelů a mis-
trů či výměnu zkušeností mezi projekty a partnery 
a na rozvoj inovativních aktivit. Sítě a partnerství 
mezi institucemi (školami, vzdělávacími centry či 
univerzitami) byly od počátku páteří těchto aktivit. 
Některé evropské státy však mají v oblasti vzdě-
lávání také dlouhou a dobrou tradici spolupráce 
s třetími zeměmi. V oblasti vysokoškolského vzdělá-
vání Evropské Společenství vytvořilo mnoho iniciativ 
s třetími zeměmi, které čerpají ze zkušeností získa-
ných v programu ERASMUS a podobných progra-
mů (např. TEMPUS – nyní se zaměřující na východní 
Evropu, Kavkaz, Střední Asii a západní Balkán, či 
program ALFA, který se zaměřuje na rozvoj vysoko-
školského vzdělávání v Latinské Americe).

Některé země se již snaží rozvíjet a posilovat 
mezinárodní dimenzi ve svém vzdělávacím 
a kulturním systému a otevírají se zahranič-

ním studentům a vědcům. Programy v oblasti vzdě-
lávání, zejména program ERASMUS měl význač-
ný dopad na posílení kapacity pro mezinárodní 
spolupráci mezi evropskými univerzitami. Mnoho 
univerzit také zvýšilo objem svých mezinárodních 
aktivit, které vyplynuly z jejich účasti v některých 
evropských programech.

Na evropské úrovni se pak vyžaduje systematická 
podpora institucí při začlenění spolupráce se třetími 
zeměmi do pevného rámce jejich partnerské spolu-

67) Communication from the Commission to the European Paliament 
and the Council on strenghtening cooperation with third countries in 
the fi eld of higher education, COM (2001) 385.

práce. Je zřejmé, že spolupráce v oblasti vysokoškol-
ského vzdělávání musí jít ruku v ruce se spoluprací 
v oblasti vědy a technologie. Evropské společenství 
by mělo zajistit, že jeho vzdělávací aktivity budou 
systematičtějším způsobem zahrnovat také meziná-
rodní dimenzi a zároveň by Společenství akce v té-
to oblasti mělo zviditelnit a přitáhnout tak studenty, 
kteří mají zájem o vzdělání v zahraničí.

Toto sdělení zároveň obsahuje návrhy opatření 
pro dosažení cílů, kterými jsou zejména: rozvoj 
vysoce kvalitních lidských zdrojů a podpora 

Společenství jakožto celosvětového centra pro 
špičkové studium a vědecko technologický výzkum. 
Ve výčtu různých opatření lze např. nalézt apel 
na využívání zkušeností získaných z evropských 
programů, či snahu o podporu využívání systému 
akreditací kompatibilního zejména s ECTS, apel na 
zajišťování kvality studia. Sdělení se v závěru zabý-
vá novým pilotním postgraduálním programem pro 
Latinskou Ameriku.

ÚLOHA UNIVERZIT V EVROPĚ ZNALOSTÍ68

Toto sdělení mělo nastartovat debatu o úloze 
univerzit ve znalostní společnosti a ekono-
mice v Evropě a o podmínkách, za kterých 

budou schopny efektivně plnit tuto úlohu. Sdělení 
si klade řadu otázek, např. jak dosáhnout adekvát-
ních a udržitelných příjmů pro univerzity a zajistit 
efektivitu jejich čerpání, jak zajistit spolupráci mezi 
univerzitami a podniky za účelem využívání nových 
znalostí v ekonomice a ve společnosti, atd.

Sdělení obsahuje řadu informací, které odráže-
jí hluboké změny, které v univerzitním světě 
probíhají. Změny, kterými univerzity dnes 

procházejí a které se za posledních deset let zinten-
zivnily, vybízejí k zásadní otázce: mohou evropské 
univerzity, tak jak jsou dnes organizovány, doufat, 

68) Communication form the Commission The role of the universities 
in the Europe of knowledge (únor 2003), COM (2003) 58.
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6868 že v budoucnu získají své místo ve společnosti a ve světě? Má-li být Evropa 
přední světovou znalostní ekonomikou, musí mít prvotřídní univerzitní systém- 
s univerzitami, které jsou mezinárodně uznávané jako nejlepší v různých obo-
rech činností a v oblastech, v nichž se angažují.

PROGRAMY PODPORUJÍCÍ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ: 
ERASMUS-MUNDUS (2004-2008)69

Erasmus Mundus 2004-2008 je program zaměřený na podporu spo-
lupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání a má vést ke 
zviditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského 

vzdělávání ve třetích zemích. Program podporuje kvalitní magisterské kurzy 
a poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, 
kteří se chtějí magisterských kurzů v zemích EU zúčastnit. Stipendia jsou rov-
něž otevřená pro studenty ze zemí EU studující ve třetích zemích. 

Program Erasmus Mundus je postaven na 1-2letých magisterských kurzech 
s jednotným kurikulem, nabízených minimálně třemi vysokými školami 
(konsorciem) minimálně ze tří zemí EU (EEA/EFTA). Kurzy jsou založeny 

na principu mobility studentů a směřují k získání navzájem uznávaných diplo-
mů. Další oblastí programu Erasmus Mundus jsou 1-3 letá partnerství mezi 
konsorciem magisterského kursu a vysokými školami ze třetích zemí a zvyšo-
vání atraktivnosti a přístupu k evropskému vysokoškolskému vzdělávání.

MOBILIZACE INTELIGENČNÍHO POTENCIÁLU EVROPY: UMOŽNIT 
VYSOKÉMU ŠKOLSTVÍ PLNĚ PŘISPÍVAT K LISABONSKÉ STRATEGII70

Evropa musí posílit tři póly svého znalostního trojúhelníku: vzdělání, 
výzkum a inovace. Univerzity hrají významnou roli u všech tří. Širší a lep-
ší investování do modernizace a kvality univerzit je přímou investicí do 

budoucnosti Evropy a Evropanů. Tento dokument nastiňuje způsoby, jakými 
by se toho mohlo dosáhnout. Jeho kořeny vycházejí z konzultací zaintereso-
vaných subjektů zahájených sdělením Komise z roku 2003 „Role univerzit 
v Evropě znalostí“. V procesu konzultací byly vymezeny tři hlavní výzvy pro 
evropské vysokoškolské vzdělávání: dosažení kvality světové třídy, zlepšení 
řízení a zvýšení a diverzifi kace fi nancování. 

69) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES, kterým se zavádí program pro zlep-
šování kvality vysokého školství a pro podporu interkulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se 
třetími zeměmi Erasmus Mundus (2004 – 2008). Úřední věstník, 2003, L 345, s.1-8.
70) Sdělení Komise (duben 2005); KOM (2005) 152; Communication from the Commission- Mobilising 
the brainpower of Europe: enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy.



6969Kroky navržené pro tyto tři oblasti plně zohledňují zásadu subsidiarity, 
kdy za organizaci vysokoškolského vzdělávání jsou odpovědné členské 
státy. Sdělení popisuje několik problematických míst univerzit, kterými 

jsou např. fi nancování, jednolitost, řízení, atd.

Hlavní směry modernizace univerzit v Evropě byly vymezeny. Ministři je 
dále zpřesní na příštím zasedání v Bergenu v rámci boloňského pro-
cesu. Prioritou v rámci lisabonské strategie musí být kroky sestávající 

jak z iniciativy univerzit, tak i poskytnutí možností ze strany státu i z evropské 
podpory. Reformy statusu univerzit, vnitřní organizace nebo fi nancování byly 
již provedeny v několika členských státech. Lisabonská strategie však vyzývá 
vlády, aby šly ještě dále a vytvořily nová partnerství s univerzitami, která by 
znamenala odklon od kontroly státu k zodpovědnosti vůči společnosti a inves-
tování do modernizace odvětví znalostí. 

Komise ve Sdělení vyzvala členské státy, aby co nejvíce využily fi nanční 
nástroje EU pro rozvoj svého odvětví znalostí. Strukturální fondy a fondy 
pro rozvoj venkova nabízejí možnosti podpory modernizace vysoko-

školského vzdělávání prostřednictvím odvětvových opatření. Vysokoškolské 
vzdělávání je také prioritním odvětvím pro EIB a je žádoucí další rozšíření 
jejího poskytování úvěrů.

Toto sdělení Komise doplní Akčním plánem pro výzkum vycházející z uni-
verzit. Tyto dva dokumenty dohromady včas pomohou zajistit, aby moder-
nizace univerzit získala odpovídající prioritu ve fi nančních a politických 

nástrojích EU pro období 2007-2013. Komise vyzvala Radu, aby přijala usne-
sení podporující její výzvu k novému partnerství mezi státem a univerzitami 
a k dostatečným investicím, které umožní modernizaci vysokoškolského vzdě-
lávání. Komise také doufá, že Evropská rada a Evropský parlament výslovně 
podpoří program pro změnu popsaný v tomto sdělení.

EVROPSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V CELOSVĚTOVÉ 
PERSPEKTIVĚ71

Příloha ke sdělení Komise se zabývá nutností posílit tři póly znalostního 
trojúhelníku- vzdělávání, výzkum a inovace. Text srovnává vysokoškolské 
vzdělávací systémy v Evropě pomocí vybraných indikátorů s cílem nalézt 

silné a slabé stránky vzdělávacích systémů. Jednotlivé kapitoly se např. věnují 
výběru metodologie a indikátorů; důležitosti vysokoškolského vzdělávání při 
plnění lisabonských cílů; vztahu výše vzdělání a nezaměstnanosti či naopak 

71) Příloha ke sdělení Komise „Mobilizace inteligenčního potenciálu Evropy: možnost pro univerzity 
plně přispět k Lisabonské strategii“ (duben 2005), COM (2005) 152.
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7070 zaměstnatelnosti; velkému počtu absolventů s titu-
lem PhD., který je ve srovnávání s jinými kontinenty 
skutečně výrazný; tomu, zda je vysokoškolské vzdě-
lávání dostatečně atraktivní pro mladé Evropany, či 
faktu, že absolventi matematických a přírodověd-
ných oborů se jen velmi málo věnují ve své kariéře 
výzkumu, ale zabývá se např. i mobilitou studentů. 
Součástí textu jsou také četné grafy, tabulky a řada 
zajímavých statistických údajů .

NÁVRH USNESENÍ RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD 
ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ 
(LISTOPAD 2005)72

Ve výše uvedeném usnesení se objevuje dopo-
ručení, že by členské státy měly např. umožnit 
vysokoškolským institucím v Evropě zlepšit 

svoji výkonnost, měly by umožnit vysokoškolským 
institucím přizpůsobit se měnícím se podmínkám 
s cílem zvýšení jejich kvality, přitažlivosti a význa-
mu pro společnost a hospodářství; zajistit, aby měly 
dostatečnou autonomii; zlepšit udržitelnost fi nanco-
vání vysokoškolských institucí; posílit sociální rozměr 
vysokoškolského vzdělávání, zejména rozšířením 
přístupu řadě socioekonomických skupin, a zároveň 
pracovat na snižování počtu studentů, kteří předčas-
ně opouštějí školu. 
Návrh zároveň zdůrazňuje důležitost zvyšování 
přitažlivosti vysokého školství, modernizace a při-
způsobení novým potřebám společnosti, rozšíření 
přístupu k vysokoškolskému vzdělávání především 
pro osoby ze znevýhodněných poměrů, podpory 
rozmanitosti vysokoškolské vzdělávací soustavy 
a vytváření špičkových středisek a neposlední řadě 
i důležitost investic do vysokoškolského vzdělávání 
a poskytování stimulů pro reformy, například směřo-
váním investic ke zlepšení úrovně výuky a vzdělává-
ní, výzkumu, inovace, řízení a služeb pro studenty. 

72) Návrh usnesení Rady a zástupců vlád členských států zaseda-
jících v Radě o mobilizaci inteligenčního potenciálu Evropy: mož-
nost pro vysoké školství plně přispět k Lisabonské strategii (2005/C 
292/01).

Členské státy byly zároveň vyzvány k řešení otázek 
nastolených v tomto usnesení a k podání zprávy 
o pokroku ve svých příspěvcích pro společnou prů-
běžnou zprávu o provádění pracovního programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“, která má 
být předložena v roce 2008.

Členské státy a Komise byly vyzvány, aby 
vyšly vstříc potřebám v oblasti vysokoškolské-
ho vzdělávání účinnějším využitím programů 

Společenství, jako například Sokrates, Leonardo 
a budoucích vzdělávacích programů a programů 
odborné přípravy, případně evropských nástro-
jů fi nancování skupiny Evropské investiční banky 
a strukturálních fondů; povzbudily mezinárodní 
spolupráci mezi institucemi vysokoškolského vzdě-
lávání, zejména prostřednictvím jejich účasti na pro-
gramech Společenství, jako jsou Tempus a Erasmus 
Mundus.

DALŠÍ EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE PŘI 
ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY V OBLASTI 
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ73

V tomto dokumentu EP a Rada doporučily 
členským státům podporovat všechny institu-
ce vysokoškolského vzdělávání působící na 

jejich území, aby v souladu se standardy a hlavními 
směry zabezpečování kvality v evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání přijatými v Bergenu 
v souvislosti s boloňským procesem zavedly nebo 
vytvořily přísné vnitřní systémy zabezpečení kvality. 
Členské státy by měly podporovat všechny agen-
tury zabezpečující kvalitu nebo akreditace, které 
působí na jejich území, aby byly ve svém hodno-
cení nezávislé, uplatňovaly prvky zabezpečování 
kvality stanovené v doporučení 98/561/ES a aby 
pro účely hodnocení uplatňovaly společný soubor 

73)   Recommendation of the European Parlament and of the Council 
of 15 February 2006 on further European cooperation in quality as-
surance in higher education. (2006/143/ES) Úřední věstník, 2006, 
L 64, s. 60-62.



7171obecných norem a hlavních směrů přijatých v Bergenu. Tyto standardy by 
měly být vypracovány ve spolupráci se zástupci odvětví vysokoškolského 
vzdělávání a uplatňovány takovým způsobem, aby chránily a rozvíjely roz-
manitost a inovaci. 

Státy by taktéž měly podporovat zástupce vnitrostátních orgánů, odvětví 
vysokoškolského vzdělávání a agentur zabezpečujících kvalitu a akredi-
tace, aby spolu se sociálními partnery založili „Evropský registr agentur 

zabezpečujících kvalitu“ (dále jen „evropský registr“), který zohledňuje zásady 
uvedené v příloze, a aby určili podmínky registrace a pravidla pro sprá-
vu registru. Členské státy by dále měly umožnit institucím vysokoškolského 
vzdělávání působícím na jejich území vybrat si v evropském registru mezi 
agenturami zabezpečujícími kvalitu nebo akreditace takovou agenturu, která 
v souladu s vnitrostátními předpisy vyhovuje jejich potřebě a profi lu; členské 
státy by dále měly umožnit institucím vysokoškolského vzdělávání snažit se 
o doplňující hodnocení jinou agenturou uvedenou v evropském registru; pod-
porovat spolupráci mezi agenturami za účelem vybudování vzájemné důvěry 
a uznávání hodnocení týkajících se zabezpečení kvality a akreditace, a tím 
přispět k uznávání kvalifi kace pro účely studia či práce v jiné zemi; zajistit pří-
stup veřejnosti k hodnocením provedeným agenturami zabezpečujícími kvalitu 
a akreditace, které jsou uvedeny v evropském registru.

Dokument dále vyzývá EK, aby pokračovala v úzké spolupráci s člen-
skými státy v podpoře spolupráce mezi institucemi vysokoškolského 
vzdělávání, agenturami zabezpečujícími kvalitu a akreditace, přísluš-

nými orgány a jinými subjekty činnými v této oblasti. Každé tři roky by měla 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů předkládat zprávu o pokroku dosaženém v rozvíjení 
systémů zabezpečování kvality v jednotlivých členských státech a o činnos-
tech v rámci spolupráce na evropské úrovni, včetně pokroku dosaženého při 
naplňování výše zmíněných cílů.

PLNĚNÍ PROGRAMU MODERNIZACE PRO UNIVERZITY: VZDĚLÁVÁNÍ, 
VÝZKUM A INOVACE74

Modernizace evropských univerzit, která se týká jejich vzájemně pro-
pojených rolí vzdělávání, výzkumu a inovace, je považována nejen 
za základní podmínku úspěchu lisabonské strategie v širším smyslu, 

nýbrž i za součást obecnějšího přechodu ke stále globálnější a na znalos-
tech založené ekonomice. Hlavní prvky programu byly stanoveny a Evropská 

74) Communication from the Commission to the Council and the European Parlament delivering on the 
modernisation agenda for universities: education, research, innovation (květen 2006).  KOM 2006 (208).
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7272 rada jim udělila další impuls: při neformálním setkání v Hampton Courtu v říj-
nu 2005 byly subjekty v oblasti výzkumu a vývoje a univerzity uznány za 
základy evropské konkurenceschopnosti; v roce 2006 se jarní Evropská rada 
dohodla na důraznější akci na evropské úrovni, jež bude podporovat tento 
program na univerzitách a v oblasti výzkumu a která by měla být provedena 
do konce roku 2007 v souvislosti s obnoveným partnerstvím pro růst a zaměst-
nanost. V národních programech reforem založených na Integrovaných hlav-
ních směrech pro růst a zaměstnanost členské státy obecně poukazují na tyto 
problémy, avšak jen málo z nich považuje jejich řešení za vnitrostátní prioritu. 
Přesto však jsou tyto změny zapotřebí k oživení vlastního evropského přístupu, 
nikoli ke zkopírování importovaného modelu. Rovněž jsou nezbytné k posílení 
společenských úkolů univerzit v kulturně a jazykově rozmanité Evropě. Proto 
je vedle místních, regionálních a národních kořenů univerzit stále důležitější 
evropský rámec.

Evropský rozměr nabízí případné přínosy vyplývající z provozu ve větším 
měřítku, větší rozmanitosti a intelektuálního bohatství zdrojů a příležitosti 
pro spolupráci a soutěž mezi jednotlivými institucemi. V tomto ohledu již 

Komise navrhla zřízení Evropského technologického institutu (ETI), což jarní 
Evropská rada v roce 2006 přivítala jako novou iniciativu, která má konkrétně 
řešit tyto úkoly. Institut může přispět k rozšíření možností v oblasti vědecké-
ho vzdělávání, výzkumu a inovací v Evropě a poskytnout inovativní model, 
jenž bude stávající univerzity inspirovat a podněcovat ke změnám, zejména 
podporou víceoborovosti a rozvíjením partnerství s podniky, které posílí jeho 
význam. Samotný ETI samozřejmě nemůže být v úsilí o modernizaci evrop-
ských univerzit jediným řešením.

Komise není přímým činitelem v modernizaci univerzit, ale může ji podně-
covat poskytováním politických podnětů a cíleného fi nancování na pod-
poru reformy a modernizace. Komise může podporovat nové politické 

podněty prostřednictvím koordinovaného vzájemného působení s členskými 
státy otevřeným způsobem koordinace, určováním a rozšiřováním osvědče-
ných postupů a podporováním členských států v jejich hledání účinnějších 
univerzitních systémů. Zejména vzájemné učení ve skupinách („peer learning 
clusters“) zřízené v rámci pracovního programu Vzdělávání a odborná přípra-
va 2010 je účinným prostředkem pro zkoumání, jak lze plnit úkoly, kterým 
čelí univerzity v EU. Strukturální fondy mohou poskytovat fi nanční prostředky 
na zdokonalení univerzitních zařízení a zdrojů, rozvíjení partnerských vztahů 
mezi akademickými obcemi a podnikatelskou sférou a na podporu výzkumu 
a inovace, které souvisejí s cíli hospodářského rozvoje regionů nebo člen-
ských států. Systém decentralizovaného řízení strukturálních fondů umožňuje 
zohlednit regionální specifi ka.



7373ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM HODNOCENÍ 
PROGRAMU ERASMUS MUNDUS (2004-
2008)75

Tato zpráva se předkládá v souladu s článkem 
12 rozhodnutí č. 2317/2003/ES ze dne 5. 
prosince 2003 zavádějícího program Erasmus 

Mundus, které ukládá povinnost provádět průběžné 
hodnocení programu. Tyto závěry a doporučení se 
zakládají na rozsáhlých průzkumech provedených 
mezi účastníky programu Erasmus Mundus a hlav-
ními zainteresovanými stranami, jejichž podrobné 
výsledky tvoří přílohu zprávy o průběžném hodno-
cení. Zpráva obsahuje 10 doporučení vyplývajících 
z vnějšího hodnocení a také stanoviska a připomín-
ky komise a rovněž statistické přílohy o počtu poda-
ných a schválených žádostí.

PROGRAM ERASMUS MUNDUS (2009-2013)76

Obecným cílem nového programu Erasmus 
Mundus, který bude prováděn v období 
od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013 

je zlepšit kvalitu evropského vysokoškolského 
vzdělávání, podpořit dialog mezi různými společ-
nostmi a kulturami a jejich vzájemné porozumění 
prostřednictvím spolupráce vysokoškolských institucí 
a kontaktů mezi lidmi a rovněž podpořit cíle vnější 
politiky EU a přispět k udržitelnému rozvoji třetích 
zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. 

V tomto smyslu představuje tento návrh nový přístup 
a má širší oblast působnosti než stávající program 
Erasmus Mundus, pokud jde o politiku, cíle a typy 
činností.

75) Zpráva komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hos-
podářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
( KOM 2007(375).
76) Návrh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady kterým se 
zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdě-
lávání a pro podporu mezikulturního porozumění  prostřednictvím 
spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus: 2009–2013),  KOM 
2007(395).

Druhá fáze programu Erasmus Mundus 
(2009–2013) by měla pokračovat v činnos-
tech prvního programu Erasmus Mundus, 

měla by přímějším způsobem zahrnovat část pro 
vnější spolupráci, rozšířit svou oblast působnosti 
na všechny úrovně vysokoškolského vzdělávání, 
zlepšit příležitosti fi nancování pro evropské studenty 
a nabídnout lepší možnosti pro spolupráci s vysoko-
školskými institucemi z třetích zemí. 

Specifi ckými cíli programu je:
podporovat strukturovanou spolupráci mezi institu-
cemi vysokoškolského vzdělávání a akademickými 
pracovníky v Evropě a ve třetích zemích s cílem 
vytvořit centra s vynikající kvalitou a připravovat 
vysoce kvalifi kované lidské zdroje;
přispět k vzájemnému obohacení společností 
vytvořením skupiny vysoce kvalifi kovaných, mezi-
národně zkušených žen/mužů, kteří jsou otevřeni 
jiným názorům, a to prostřednictvím podpory 
mobility pro nejnadanější studenty a akademické 
pracovníky z třetích zemí, aby získali kvalifi kace 
a/nebo zkušenosti v Evropské unii, a obdobně 
pro nejnadanější evropské studenty a akademic-
ké pracovníky ve třetích zemích;
přispět k rozvoji lidských zdrojů a ke schopnosti 
vysokoškolských institucí ve třetích zemích spolu-
pracovat na mezinárodní úrovni prostřednictvím 
zvýšené mobility mezi Evropskou unií a třetími 
zeměmi;
zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského 
vysokoškolského vzdělávání ve světě a také jeho 
přitažlivost pro státní příslušníky ze třetích zemí.

Výše popsané cíle programu se uskutečňují 
pomocí společných magisterských programů 
a společných doktorských programů Erasmus 

Mundus s vynikající akademickou kvalitou včetně 
systému stipendií; pomocí partnerství mezi evrop-
skými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolský-
mi institucemi ze třetích zemí, které poslouží jako 
základ strukturované spolupráce, výměny a mobility 
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7474 na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání; pomocí opatření zvyšující při-
tažlivost Evropy jako místa vzdělávání.
Program podporuje a doplňuje akce uskutečňované členskými státy a v těchto 
státech s plným uznáním jejich odpovědnosti za obsah vzdělávání a organi-
zaci vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy, jakož i jejich kulturní 
a jazykové rozmanitosti.

MODERNIZACE UNIVERZIT V ZÁJMU KONKURENCESCHOPNOSTI 
EVROPY V GLOBÁLNÍ ZNALOSTNÍ EKONOMICE77

Ve svém usnesení týkajícím se modernizace univerzit se Rada EU zabýva-
la potřebou pokročit v modernizaci evropských univerzit, jež je klíčovým 
prvkem evropského úsilí o vytvoření znalostní společnosti a ekonomiky 

a o zlepšení konkurenceschopnosti Evropy, přičemž je potřeba se zaměřit na 
prolínající se role univerzit v oblastech vzdělávání, výzkumu a inovací. 
Rada se dále zabývala významem růstu příležitostí k celoživotnímu učení, roz-
šiřováním přístupu k vysokoškolskému vzdělávání pro studenty a pro dospělé, 
kteří nepatří k tradičním cílovým skupinám; rozvojem dimenze celoživotního 
učení u univerzit a zaměstnatelností; významem vytvoření větších možností 
vědecké dráhy pro ženy; možností využít mobility u motivovaných a nadaných 
studentů bez ohledu na jejich sociální či ekonomické zázemí, potřebou zvýše-
ní mobility výzkumných pracovníků, učitelů a dalších univerzitních pracovníků; 
potřebou větší samostatnosti a lepšího řízení univerzit; významem zajišťování 
kvality a potřebou užší spolupráce mezi akademickou obcí a podniky. 
V dokumentu Rada EU uznala potřebu důsledné práce směřující k Evropskému 
prostoru vysokoškolského vzdělávání na jedné straně a k Evropskému výzkum-
nému prostoru na straně druhé.

Rada EU vyzvala členské státy k podpoře špičkové úrovně vysokoškolské-
ho vzdělávání a výzkumu prostřednictvím rozvoje institucí a sítí schop-
ných obstát v mezinárodní konkurenci; k získávání nejlepších talentů 

pro Evropu a k tomu, aby těmto institucím poskytly dostatečnou samostatnost 
k rozvoji veškerého svého potenciálu; k podpoře internacionalizace institucí 
vysokoškolského vzdělávání tím, že zajistí kvalitu prostřednictvím nezávislého 
hodnocení a vzájemného hodnocení univerzit, dále pak posilováním mobility, 
prosazováním používání společných a dvojích diplomů a usnadněním uzná-
vání kvalifi kací a započítávání dob studia. 

77) Usnesení Rady o modernizaci univerzit v zájmu konkurenceschopnosti Evropy v globální znalostní 
ekonomice z 23.11.2007.



7575Členské státy byly současně vyzvány k modernizaci studijních progra-
mů, zlepšení přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, podpoře inovací, 
k podněcování v navazování a posilování partnerství s dalšími strana-

mi, jako je soukromý sektor, výzkumné instituce, regionální a místní orgány 
nebo občanská společnost, posilování partnerství se soukromým sektorem; 
členské státy by měly podporovat VŠ instituce k rozvíjení svých rolí v celo-
životním učení, ve vytváření lepšího vzdělávacího a výzkumného prostředí 
prostřednictvím posílení vzdělávání založeného na projektech a včasného 
zapojení studentů do výzkumu, zejména v oblastech přírodních věd a tech-
nologií; měly by podporovat co nejširší a nejspravedlivější účast v progra-
mech mobility, zlepšení přístupu k vysokoškolskému vzdělávání pro všechny 
motivované a nadané studenty a výzkumné pracovníky bez jakékoli sociální, 
zdravotní či jiné diverzifi kace. 
Členské státy by na modernizaci vysokoškolského vzdělávání měly využívat 
strukturální fondy. Rada v tomto dokumentu zároveň vyzývá EK, aby do polo-
viny r.2008 předložila členským státům zprávu.
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7676 zaměstnatelnost
9. Rozvoj a uznávání znalostí, dovedností a kom-

petencí občanů je rozhodující pro osobní 
rozvoj, konkurenceschopnost, zaměstnanost 

a sociální soudržnost ve Společenství. Takový 
rozvoj a uznávání znalostí by měly usnadňovat 
mezinárodní mobilitu pracovníků a studujících a při-
spívat ke splnění požadavků nabídky a poptávky 
na evropském pracovním trhu. Na vnitrostátní úrovni 
i na úrovni Společenství je proto třeba podporovat 
a zlepšovat přístup všech, a to i znevýhodněných 
osob, k celoživotnímu učení a účast na něm, stejně 
jako využívání kvalifi kací.

Evropská rada na zasedání v Lisabonu v roce 
2000 dospěla k závěru, že větší průhlednost 
kvalifi kací by měla být jedním z hlavních 

prvků, jež jsou nezbytné k tomu, aby se systémy 
vzdělávání a odborné přípravy ve Společenství 
přizpůsobily požadavkům společnosti založené 
na znalostech. Na zasedání v Barceloně v roce 
2002 pak Evropská rada vyzvala k užší spolupráci 
v odvětví vysokých škol a ke zlepšení průhlednosti 
a metod uznávání v oblasti odborného vzdělává-
ní a přípravy. V usnesení Rady ze dne 27. června 
2002 o celoživotním učení byla Komise vyzvána, 
aby v úzké spolupráci s Radou a členskými státy 
na základě výsledků boloňského procesu rozvíjela 
rámec pro uznávání kvalifi kací v oblasti vzdělávání 
i odborné přípravy a aby podobnou činnost podpo-
rovala i v oblasti odborného vzdělávání. Společné 
zprávy Rady a Komise o provádění pracovního 
programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, 
přijaté v letech 2004 a 2006, zdůraznily potřebu 
rozvíjet evropský rámec kvalifi kací. 
Zajištění lepšího rámce mobility pro účely všeo-
becného a odborného vzdělávání v EU přispěje 
k vytvoření hospodářství založeného na znalostech, 
jež má prvořadý význam pro tvorbu pracovních 
míst, udržitelný rozvoj, výzkum a inovace v člen-
ských státech.



7777ROZHODNUTÍ RADY ZE DNE 26. DUBNA 
1999, KTERÝM SE ZAVÁDÍ DRUHÁ FÁZE 
AKČNÍHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ 
V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
LEONARDO DA VINCI78

Tímto Rozhodnutím byla uvedena druhá fáze 
akčního programu „Leonardo da Vinci“ pro 
provádění politiky odborného vzdělávání 

Společenství v období od 1. ledna 2000 do 31. 
prosince 2006. Program byl zaměřen na rozvoj 
kvality, inovací a evropského rozměru odborného 
vzdělávání prostřednictvím nadnárodní spolupráce. 
Jeho cílem bylo zejména zlepšování schopností 
a způsobilostí mladých lidí procházejících počá-
tečním odborným vzděláváním na všech úrovních, 
zlepšování kvality a přístupu k dalšímu odbornému 
vzdělávání, zlepšení adaptability lidí na techno-
logické a organizační změny a posilování úlohy 
odborného vzdělávání v procesu inovací.

Dokument stanovuje 5 druhů opatření pro napl-
ňování cílů programu, konkrétně např:

podpora nadnárodní mobility osob odborně se 
vzdělávajících a osob odpovědných za vzdělávání;
podpora pilotních projektů v rámci nadnárodních 
partnerství zaměřených na rozvoj inovací a kvali-
ty odborného vzdělávání.

Přístup k programu měly všechny veřejné a sou-
kromé subjekty a instituce podílející se na 
odborném vzdělávání. Kromě členských států 

EU byl program otevřen též zemím ESVO/EHP, při-
druženým zemím střední a východní Evropy a Turec-
ku v souladu s podmínkami uvedenými v evropských 
dohodách. Za implementaci tohoto programu na 
národní úrovni v ČR odpovídala Národní agentu-
ra Leonardo da Vinci, která byla do června 2006 

78) 11999/382/EC: Council Decision of 26 April 1999 establishing 
the second phase of the Community vocational training action pro-
gramme ‚Leonardo da Vinci‘. Úřední věstník L 146, 11.6.1999, 
s. 33—47.

součástí Národního vzdělávacího fondu, poté byla 
převedena pod Centrum pro studium vysokého škol-
ství (CSVŠ).

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY Č. 253/2000/ES ZE DNE 24. LEDNA 
2000, KTERÝM SE ZAVÁDÍ DRUHÁ FÁZE 
AKČNÍHO PROGRAMU SPOLEČENSTVÍ 
V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ SOKRATES79

Tímto Rozhodnutím byla uvedena druhá fáze 
akčního programu Společenství „Sokrates“ 
v oblasti vzdělávání uskutečňovaného v obdo-

bí od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2006. Ten 
plynule navázal na výsledky první fáze programu 
a současně představil nové aktivity a cíle. Nová 
fáze klade důraz na posílení evropské dimenze ve 
vzdělávání. Cílem bylo podpořit rozvoj evropského 
rozměru vzdělávání na všech úrovních v rámci celo-
životního učení. Konkrétně se program zaměřoval 
zejména na zlepšení znalostí jazyků používaných 
v Evropské unii, na podporu mobility a spolupráce 
a podporu inovací v rozvoji vzdělávacích postupů.

Dokument stanovil osm akcí zajišťovaných 
Evropskou komisí, jejichž prostřednictvím byly 
cíle programu naplňovány, konkrétně např:

školní vzdělávání (Comenius)
vysokoškolské vzdělávání (Erasmus)
vzdělávání dospělých a jiné vzdělávací cesty 
(Grundtvig)

Program byl určen žákům, studentům a jiným 
učícím se osobám, pracovníkům ve sféře 
vzdělávání, vzdělávacím zařízením, osobám 

a orgánům odpovědným za systémy a politiky 
vzdělávání. Kromě členských států EU měly přístup 
k programu též země ESVO/EHP, přidružené země 
střední a východní Evropy, Kypr, Malta a Turecko 

79)   Decision No 253/2000/EC of the European Parliament and 
of the Council of 24 January 2000 establishing the second phase of 
the Community action programme in the fi eld of education ‚Socrates‘. 
Úřední věstník L 28, 3.2.2000, s. 1—15.
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7878 v souladu s podmínkami uvedenými v evropských 
dohodách. Za implementaci na národní úrovni 
v ČR byla odpovědná Národní agentura Sokrates, 
která fungovala při CSVŠ, od června 2006 společ-
ně s NA Leonardo da Vinci.

MOBILITA STUDENTŮ, ÚČASTNÍKŮ PROFESNÍ 
PŘÍPRAVY, DOBROVOLNÍKŮ, UČITELŮ 
A LEKTORŮ V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ80

Toto Doporučení vydal Evropský Parlament 
a Rada, na základě zjištěných skutečností, 
kterými jsou přínos mezinárodní mobility pro 

Společenství na jedné straně a existující překážky 
k jejímu nárůstu na straně druhé. To ukládá člen-
ským státům zavést (na základě dobrovolnosti) opat-
ření týkající se osob, které se pohybují z jednoho 
členského státu do druhého za účelem dočasného 
pobytu. Navrhovaná opatření jsou rozdělena na 
kategorie zahrnující jednotlivé skupiny obyvatel: 
všichni obyvatelé, studenti, osoby procházející pro-
fesní přípravou, dobrovolníci, učitelé a lektoři.

Konkrétně se jedná u všech skupin obyvatel 
především o opatření pro zmenšení jazyko-
vých a kulturních bariér, propagaci progra-

mů fi nančního zajištění mobility, zajištění přístupu 
k potřebným informacím, odstranění administrativ-
ních překážek. U studentů se má zlepšit uznávání 
akademického vzdělávání během doby strávené 
studiem v zahraničí, zejména prostřednictvím sys-
tému přenosu kreditů (ECTS), podpořit vydávání 
dodatku k diplomu a motivovat studenty, aby určitou 
část studia splnily v jiné zemi. 

Co se týká osob vykonávajících profesní přípravu, 
doporučují se opatření k zavedení transparentnější-
ho modelu osvědčení o odborném vzdělání. K tomu 
by se mělo dospět vydáváním překladu osvědčení 

80) Recommendation of the European Parliament and of the Council 
of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, per-
sons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. Úřední 
věstník L 215, 9.8.2001, s. 30–37.

či dodatku k osvědčení a ustanovení národních 
referenčních míst, poskytujících informace o kvalifi -
kacích tuzemským i zahraničním zájemcům. Členské 
státy jsou vyzvány, aby každé dva roky od přijetí.

Doporučení zpracovali národní zprávy, ve kterých 
budou informovat o přijatých akcích navrhovaných 
v tomto dokumentu a v Akčním plánu mobility.

SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOPORUČENÍ KOMISE 
O SPOLEČNÉM EVROPSKÉM FORMÁTU PRO 
SESTAVOVÁNÍ ŽIVOTOPISU81

Sdělení uvádí, že potřeba společného evrop-
ského formátu pro sestavení životopisu byla 
vyjádřena již na lisabonské konferenci v břez-

nu 2000 s cílem zvýšit mobilitu mezi členskými stá-
ty. Evropští občané musí být schopni používat stáva-
jící kvalifi kace a kompetence v novém vzdělávacím 
prostředí a je třeba snížit riziko špatné interpretace 
způsobené formou a stylem jejich prezentace. 
Hlavním záměrem evropského formátu životopisu 
je tedy pomoc občanům prezentovat podrobnosti 
o jejich kvalifi kacích, kompetencích a zkušenostech 
zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím.

EUROPASS82

Rozhodnutí stanovuje jednotný rámec 
Společenství pro dosažení průhlednosti 
v oblasti kvalifi kací a schopností vytvořením 

osobního souboru dokladů, nazvaného Europass. 
Ten mohou občané dobrovolně používat ke zlep-
šení způsobu, jak o svých kvalifi kacích a schopnos-
tech v Evropě informovat. 

81) Communication concerning the Commission Recommendation of 
11 March 2002 on a common European format for curricula vitae 
(CVs). Offi cial Journal C 073, 22. 3. 2002, s. 0002 – 0002. 
82) Decision No 2241/2004/EC of the European Parliament 
and of the Council of 15 December 2004 on a single Community 
framework for the transparency of qualifi cations and competences 
(Europass). Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 6—20.



7979Součástí souboru jsou následující dokumenty:
Europass - životopis
Europass - mobilita
Europass - jazykové portfolio
Europass - dodatek k osvědčení
Europass-dodatek k diplomu

Za účelem provádění tohoto rozhodnutí každý členský stát ustaví Národní 
centrum Europassu (NCE), které má za úkol zejména:

koordinaci vydávání dokumentů,
vytvoření a spravování vnitrostátního informačního systému,
podporu používání Europassu,
usnadnění poskytování informací ohledně vzdělávacích příležitostí v Evro-
pě, vzdělávacích soustav a jiných otázek souvisejících s mobilitou.

Komise provádí opatření na úrovni Společenství a zajistí koordinaci provádě-
ní tohoto Rozhodnutí s jinými politikami, nástroji a akcemi v oblastech vzdělá-
vání, odborné přípravy zaměstnanosti, výzkumu apod.

MOBILITA STUDENTŮ, ÚČASTNÍKŮ PROFESNÍ PŘÍPRAVY, 
DOBROVOLNÍKŮ A UČITELŮ A LEKTORŮ83

Zpráva je založena na národních zprávách, popisujících opatření rea-
lizovaná v oblasti mezinárodní mobility na základě implementace 
Doporučení z července 2001 a Akčního plánu mobility, přičemž bere 

v úvahu i širší lisabonské cíle. Tyto zprávy byly zpracovány členskými státy, 
některými státy EHP, Polskem a Maďarskem a zaměřují se na předcházející 
dva roky. 
V úvodu zprávy je konstatováno, že velký zájem politiků a dalších zainte-
resovaných stran vedl k pokroku v mnoha stránkách věci, nicméně situace 
se nezlepšila dostatečně. Např. komplexní národní strategie pro zlepšení 
a propagaci mobility jsou spíše výjimkou.

Analytická část zprávy se zabývá opatřeními a pokrokem směrem k ná-
růstu mobility u jednotlivých skupin obyvatel, kterých se doporučení 
týká. V této části zprávy jsou vyzdvihovány především akce, které se 

uskutečnily v oblasti mobility studentů: Širší využití ETCS, zavádění dodatku 
k diplomu, propagace mobility. Komise kritizuje stále málo aktivit směrem 
k odstranění administrativních překážek mobility.

83)  Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions - Report on the follow-up to the Recommendation of 
the European Parliament and the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community of students, 
persons undergoing training, volunteers and teachers and trainers), COM/2004/0021.
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8080 Ze strany Komise byly též učiněny kroky, naplňující cíle uvedené v Dopo-
ručení. Velká část z nich se týká zlepšení transparentnosti odborných 
kvalifi kací: navržení struktury dodatku k osvědčení, vymezení evropské-

ho formátu životopisu, schválení návrhu na Rozhodnutí o jednotném rámci pro 
transparentnost kvalifi kací a kompetencí (Europass). 

V závěru zpráva navrhuje aktivity pro další implementaci Doporučení a Akč-
ního plánu mobility, založené na konkrétních návrzích států a na analýze 
jejich zpráv.

EVROPSKÁ CHARTA KVALITY MOBILITY84

Mobilita v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání je nedílnou 
součástí volného pohybu osob a je jedním z hlavních cílů činnos-
ti Evropské unie v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání 

založených na společných hodnotách a úctě k rozmanitosti. Je základním 
nástrojem pro vytvoření skutečného evropského prostoru celoživotního učení 
a pro podporu zaměstnanosti a snižování chudoby a přispívá k podpoře 
aktivního evropského občanství. Mobilita sbližuje občany a přispívá k vzá-
jemnému porozumění. Podporuje solidaritu, výměnu myšlenek a hlubší znalosti 
různých kultur, které tvoří Evropu; mobilita tudíž napomáhá hospodářské, soci-
ální a regionální soudržnosti. 

Posílení evropské mobility a výměny pro účely všeobecného a odborného 
vzdělávání a události jako například Evropský rok mobility pracovníků 
2006 hrají klíčovou úlohu při dosahování lisabonského cíle, jímž je učinit 

z Evropy do roku 2010 nejinovativnější a nejkonkurenceschopnější hospodář-
ství založené na znalostech. 

Zajištění lepšího rámce mobility pro účely všeobecného a odborného 
vzdělávání v EU přispěje k vytvoření hospodářství založeného na zna-
lostech, jež má prvořadý význam pro tvorbu pracovních míst, udržitelný 

rozvoj, výzkum a inovace v členských státech. Ke zvýšení kvality a účinnosti 
systémů všeobecného a odborného vzdělávání v Evropě je nezbytná zvý-
šená podpora mobility v rámci EU od všech zúčastněných subjektů, včetně 
veřejných orgánů. Je potřeba soustředit se především na zvyšování kvality 
mobility. Toho lze dosáhnout mimo jiné přijetím charty kvality mobility, která 
v této oblasti stanoví soubor zásad, jež se budou provádět na základě dob-
rovolnosti.

84) Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o nadnárodní mobilitě uv-
nitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality vzdělávání 
(2006/961/ES), Úřední věstník L 394, 30.12.2006, s. 5—9.



8181Evropská charta kvality mobility by měla pomoci zvýšit výměny, usnadnit 
uznávání času věnovaného všeobecnému nebo odbornému vzdělávání 
i uznávání titulů a kvalifi kací a vytvořit vzájemnou důvěru s cílem zlepšit 

a posílit spolupráci mezi příslušnými orgány, organizacemi a zúčastněnými 
subjekty v oblasti mobility. Pozornost by měla být také věnována přenositel-
nosti půjček, grantů a dávek sociálního zabezpečení. 

Charta se zabývá např. jazykovou přípravou, studijním plánem, poraden-
stvím, uznáváním zkušeností a je přílohou tohoto doporučení. Zúčastněné 
osoby a organizace mohou hodnotu mobility výrazně zvýšit důkladným plá-
nováním a vhodným hodnocením.

Evropský parlament a Rada EU doporučily, aby členské státy přijaly připo-
jenou chartu jako prostředek na podporu osobního a profesního rozvoje 
a podporovaly její uplatňování a informovaly o tom, jak toto doporu-

čení provádějí; nadále úzce spolupracovaly a koordinovaly své akce, aby 
byly odstraněny překážky, které přímo či nepřímo brání mobilitě občanů EU; 
poskytly odpovídající podporu a vhodné infrastruktury pro mobilitu za účelem 
všeobecného a odborného vzdělávání; přijaly nezbytná opatření na podpo-
ru mobility, která zajistí, že veškeré důležité informace budou snadno srozu-
mitelné a dostupné všem, například prostřednictvím jednoduchého průvodce 
mobilitou nebo seznamu podpůrných organizací; aby zlepšily podmínky pro 
mobilitu. Komise byla vyzvána k podpoře uplatňování charty, vypracování 
statistických údajů o mobilitě a vypracování dvouleté zprávy.
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8282 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU 
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU 
REGIONŮ O ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH 
SPOLEČENSTVÍ V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI (PROGRAM EIM 
2002–2006)85

V roce 2002 byl rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 
1145/2002/ES ze dne 10. června zaveden na období 2002–2006 
program Společenství na podporu opatření v oblasti zaměstnanosti, 

známější jako Opatření na podporu zaměstnanosti (Employment Incentive 
Measures, EIM) či program EIM.

Cílem programu EIM bylo zajistit pokračování a další rozvoj činnos-
tí, které byly zahájeny dříve v rámci Programu pro analýzu, výzkum 
a spolupráci členských států v oblasti zaměstnanosti a trhu práce (ARC 

1998–2000), který byl zaveden rozhodnutím Rady 98/171/ES ze dne 23. 
dubna 1998. Kromě toho byl předchůdcem sekce „Zaměstnanost“ programu 
PROGRESS5, který bude probíhat v letech 2007–2013. Celkovým účelem tří 
uvedených programů/sekcí bylo nebo bude podpořit rozvoj evropské strate-
gie zaměstnanosti a její provádění. Činnosti programu by měly rovněž přispět 
ke splnění strategického cíle vymezeného zasedáním Evropské rady v Lisa-
bonu, který spočívá v umožnění Evropskému společenství opětovně vytvořit 
podmínky pro plnou zaměstnanost. Činnosti vycházely z cíle zajistit vysokou 
úroveň informovanosti o evropské strategii zaměstnanosti na všech úrovních. 
Z pohledu klíčových okamžiků evropské strategie zaměstnanosti v uplynulých 
letech lze říci, že program významně podpořil evropskou strategii zaměst-
nanosti prostřednictvím činností, které byly relevantní a dobře skloubeny 
s politickou agendou. Program dále podpořil hodnocení evropské strategie 
zaměstnanosti a roční revidování hlavních směrů politik zaměstnanosti.

Od roku 2004 se nejvíce činností týkalo vzájemného učení a dalších 
projektů podporujících spolupráci a výměnu osvědčených postupů 
mezi členskými státy. Tyto aktivity byly za účelem lepšího dosaho-

vání cílů programu EIM koncipovány jako program vzájemného učení, který 
podnítil účinný přenos osvědčených postupů a je třeba zejména ocenit účast 
nových členských států a kandidátských zemí. K šíření osvědčených postupů 
na trhu práce mezi členskými státy obdobně přispěly činnosti v oblasti strate-
gií místního rozvoje a inovativních opatření na modernizaci veřejných služeb 
zaměstnanosti. 

85) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Final Report on Community 
incentive measures in the fi eld of employment (EIM Programme 2002-2006), COM 2008(328).



8383V tématech studií a průzkumů byly řádně zohledněny politické otázky zařa-
zené na pořad jednání Rady. Přímá politická relevance studií v rámci 
EIM se mimo jiné odráží v četných odkazech v analytických a politic-

kých dokumentech, včetně národních akčních plánů (NAP - nyní začleněných 
do národních programů reforem v rámci Lisabonské strategie). Ukázalo se, 
že zejména v případě nových členských států vykazují tyto studie potenciál 
podněcovat reformy jejich politik.

Program navíc umožnil prohloubení spolupráce mezi veřejnými službami 
zaměstnanosti (VSZ), pokud jde o společné problémy a nástroje, jako 
je např.evropský monitor volných míst veřejných služeb zaměstnanosti 

(European PES Vacancy Monitor). Program EIM umožnil další rozměr spoluprá-
ce, a to příležitost navazovat kontakty a vztahy mezi odborníky z členských 
států, nejen v rámci programu vzájemného učení, ale rovněž v rámci konferen-
cí předsednictví, Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti, MISEP (sys-
tém vzájemné výměny informací o politikách zaměstnanosti v Evropě) a veřej-
ných služeb zaměstnanosti. V rámci programu EIM byly rovněž podporovány, 
identifi kovány a vyměňovány osvědčené postupy mezi veřejnými službami 
zaměstnanosti v EHP a v kandidátských zemích, což vedlo ke zvýšení kvality 
jejich služeb poskytovaných uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům a k 
řešení problémů v oblasti kvalifi kace na evropských trzích práce.

V roce 2006 byla v rámci Evropského roku mobility pracovníků zahájena 
celá řada akcí, které přispěly k dosažení hlavních cílů tohoto roku, tj.

zvýšit povědomí o právech pracovníků (volný pohyb pracovníků) a nabíze-
ných příležitostech a rovněž o dostupných nástrojích k usnadnění mobility, 
zejména portálu EURES, o související úloze VSZ atd.;
zajistit výměnu zkušeností a osvědčených postupů, pokud jde o otázky 
mobility;
konsolidovat znalostní základnu EU, pokud jde o pracovní a geografi ckou 
mobilitu, poskytovat statistické údaje o tocích mobility uvnitř EU i mimo ni.

Bylo uspořádáno 2000 akcí, do kterých se zapojili všichni účastníci 
v oblasti mobility. Mezi ty úspěšnější patřily první evropské veletrhy 
práce, které přilákaly přibližně 200 000 účastníků do 230 evropských 

měst a kde mohli zaměstnavatelé, pracovníci a uchazeči o zaměstnání navá-
zat přímý vzájemný kontakt.
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8484 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ZE DNE 
23. DUBNA 2008 O ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO RÁMCE KVALIFIKACÍ 
PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ86

Cílem tohoto doporučení je vytvořit společný referenční rámec, který 
by měl sloužit jako pomůcka ke srovnávání různých systémů kvalifi -
kací a jejich úrovní, a to pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání 

i pro odborné vzdělávání a přípravu. Tím se zlepší průhlednost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifi kací získaných podle zvyklostí v různých členských státech. 
Každé úrovně kvalifi kace by mělo být v zásadě možno dosáhnout různými 
způsoby vzdělávání a různými profesními postupy. 

Evropský rámec kvalifi kací by měl rovněž mezinárodním odvětvovým organi-
zacím umožnit, aby své systémy kvalifi kací uvedly do vztahu se společným 
evropským referenčním rámcem, a tak ukázaly, jaký mají mezinárodní odvět-
vové kvalifi kace vztah k vnitrostátním systémům kvalifi kací.

Toto doporučení tedy napomáhá k dosažení širšího cíle, kterým je podpo-
ra celoživotního učení a zvyšování zaměstnatelnosti, mobility a sociální 
integrace pracovníků a studujících. Jeho provedení napomohou průhled-

né zásady zajištění kvality a výměna informací díky budování vzájemné 
důvěry. Toto doporučení by mělo přispět k modernizaci systémů vzdělávání 
a odborné přípravy, k propojení vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání 
a k budování mostů mezi formálním, neformálním a informálním učením, což 
povede rovněž k validaci výsledků učení nabytých praxí. Toto doporuče-
ní nenahrazuje ani nedefi nuje vnitrostátní systémy kvalifi kací ani vnitrostátní 
kvalifi kace. Evropský rámec kvalifi kací nepopisuje jednotlivé kvalifi kace ani 
schopnosti jednotlivců a konkrétní kvalifi kace by měla být přiřazena k přísluš-
né úrovni evropského rámce kvalifi kací prostřednictvím odkazu na příslušné 
vnitrostátní systémy kvalifi kací.

Evropský parlament a Rada EU doporučily členským státům, aby:
používaly evropský rámec kvalifi kací jako referenční nástroj pro srovnávání 
úrovní kvalifi kací v různých systémech kvalifi kací a pro podporu jak celo-
životního učení, tak i rovných příležitostí ve znalostní společnosti a další 
integrace evropského trhu práce při zohlednění různorodosti vzdělávacích 
systémů jednotlivých států;
do roku 2010 uvedly své vnitrostátní systémy kvalifi kací do vztahu s evrop-
ským rámcem kvalifi kací, především stanovením průhledných odkazů mezi 
vlastními úrovněmi kvalifi kací a úrovněmi uvedenými v příloze II, v případě 

86) Reccomendation of the European Parlament and of the Council of  of 23 April 2008 on the establis-
hment of the European Qualifi cations Framework for lifelong learning (2008/C 111/01).



8585potřeby vytvořením vnitrostátních rámců kvalifi kací v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a praxí;
přijaly potřebná opatření, aby do roku 2012 zajistily, aby všechna nová 
kvalifi kační osvědčení, diplomy a doklady Europassu vydávané příslušnými 
orgány obsahovaly jasný odkaz, učiněný prostřednictvím vnitrostátních sys-
témů kvalifi kací, na příslušnou úroveň evropského rámce kvalifi kací;
při defi nování a popisu kvalifi kací využívaly přístup založený na výsledcích 
učení a podporovaly validaci neformálního a informálního učení v souladu 
se společnými evropskými zásadami schválenými v závěrech Rady ze dne 
28. května 2004 a věnovaly přitom zvláštní pozornost občanům, kterým 
nejvíce hrozí nezaměstnanost nebo nejistá forma zaměstnání, neboť tento 
přístup by mohl zlepšit jejich účast na celoživotním učení a jejich přístup 
na trh práce;
při vytváření vazby mezi vysokoškolskými kvalifi kacemi, kvalifi kacemi 
z oblasti odborného vzdělávání a přípravy v rámci vnitrostátních systémů 
kvalifi kací na jedné straně a evropským rámcem kvalifi kací na straně druhé 
podporovaly a uplatňovaly zásady pro zajišťování kvality ve vzdělávání 
a odborné přípravě stanovené v příloze III;
určily svá koordinační střediska s vazbou na struktury a požadavky jednot-
livých členských států, která budou podporovat a ve spolupráci s dalšími 
příslušnými vnitrostátními orgány vést vztah mezi vnitrostátními systémy kva-
lifi kací a evropským rámcem kvalifi kací za účelem zvyšování kvality a prů-
hlednosti tohoto vztahu.

Evropský parlament a Rada EU schválily záměr komise podporovat 
členské státy při provádění výše uvedených úkolů; zřídit do 23. dubna 
2009 poradní skupinu pro evropský rámec kvalifi kací tvořenou zástupci 

členských států a zahrnující evropské sociální partnery a popřípadě jiné zain-
teresované subjekty, která bude odpovídat za zajištění celkové soudržnosti 
a za podporu průhlednosti procesu vztahování systémů kvalifi kací k evrop-
skému rámci kvalifi kací; ve spolupráci s členskými státy a po konzultaci se 
zainteresovanými subjekty posuzovat a hodnotit opatření přijatá v reakci na 
toto doporučení, včetně působnosti a doby trvání poradní skupiny, a do 23. 
dubna 2013 podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o získaných zku-
šenostech a důsledcích pro budoucnost, případně též včetně přezkoumání 
a přepracování tohoto doporučení.
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8686 podpora
mládeže
10.

USNESENÍ RADY A ZÁSTUPCŮ VLÁD 
ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ 
O ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ MLADÝCH LIDÍ 
V EVROPĚ – PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO 
PAKTU PRO MLÁDEŽ A PODPORA AKTIVNÍHO 
OBČANSTVÍ87

Rada a zástupci vlád členských států zasedající 
v Radě, vyzývají členské státy a Komisi, aby:

povzbuzovaly uznávání neformálního a informál-
ního učení u mladých lidí a těch, kdo se aktivně 
podílejí na práci s mládeží a na činnosti mlá-
dežnických organizací, například vytvořením 
„Pasu mládeže“ a zvážením jeho zahrnutí do 
Europassu;
odstraňovaly překážky bránící mobilitě mladých lidí;
optimálně využívaly možností nabízených poli-
tikou, programy a jinými nástroji Společenství 
a členských států ke zdokonalení aktivního 
občanství, sociálního začlenění, zaměstnatelnosti 
a úrovně vzdělání mladých lidí;
vyhodnotily rámec pro evropskou spolupráci 
v oblasti mládeže v roce 2009.

VYTVOŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO 
VŠECHNY MLADÉ LIDI – PLNÉ ZAPOJENÍ DO 
SPOLEČNOSTI88

Rada a zástupci vlád členských států zasedající 
v Radě, vyzývají členské státy a Komisi k tomu, aby:

podporovaly různé formy strukturovaného dialogu 
s mladými lidmi a braly na vědomí výsledky toho-
to dialogu na všech úrovních;
zlepšily soudržnost opatření pro provádění 

87) Resolution of the Council and of the Representatives of the 
Governments of the Member States, meeting within the Council, on 
addressing the concerns of young people in Europe — implementing 
the European Pact for Youth and promoting active citizenship (2005/
C 292/03). Úř. věst., 2005,  C 292, s. 5-6.
88) Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě ze dne 25. května 2007 (2007/C 314/01). Úř. věst.,  2007, 
C 314, s. 1-3.



8787Evropského paktu mládeže s cílem zajistit jak udržitelné začlenění mladých 
lidí, tak i to, aby tato opatření skutečně zasáhla cílové skupiny, zejména 
mladé lidi s omezenými příležitostmi, a brala přitom v úvahu jejich potřeby, 
zázemí a motivaci;
usilovaly (po konzultaci se sociálními partery) o vytvoření vyváženého pří-
stupu pro mladé lidi v rámci fl exikurity, usnadnění přechodu ze školy do 
pracovního života, zamezení nezaměstnanosti a nejistým pracovním pod-
mínkám a aby přispěly ke sladění rodinného, soukromého a profesního 
života;
zdůraznily cíle politiky mládeže prostřednictvím otevřené metody koordi-
nace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění a přispívaly k práci 
Výboru pro sociální ochranu a Výboru pro zaměstnanost, aby byla posílena 
dimenze týkající se mládeže, bylo podpořeno sociální začlenění mladých 
lidí a snížilo se riziko chudoby;
zdůraznily význam čtyř priorit obsažených v otevřené metodě koordinace 
v oblasti mládeže – účast, informovanost, dobrovolnické činnosti a lepší 
porozumění mládeži a její znalost – pokud jde o úspěšnou politiku začleňo-
vání, a aby posílily dopad otevřené metody koordinace při tvorbě politiky 
rovných příležitostí a lepšího sociálního a profesního začlenění;
rozšířily poznatky o kvalitě života mladých lidí v Evropě, zejména pokud 
jde o jejich životní a pracovní podmínky, postoje, hodnoty, zájmy a o pří-
ležitosti lepšího zapojení do společnosti, a to s využitím stávajícího výzku-
mu, postupů a údajů, včetně 7. rámcového programu pro výzkum, aby tyto 
údaje a poznatky byly smysluplnější a srovnatelnější.

PODPORA PLNOHODNOTNÉ ÚČASTI MLADÝCH LIDÍ NA 
VZDĚLÁVÁNÍ, ZAMĚSTNANOSTI A VE SPOLEČNOSTI89

Je třeba vytvořit průřezovou strategii pro mládež, která bude stavět na 
spolupráci mezi politickými činiteli a zúčastněnými stranami na evropské, 
národní, regionální a místní úrovni. Hlavní roli v tom hrají členské státy. 

V Evropském paktu pro mládež se zavázaly věnovat mladým lidem zvláštní 
pozornost v rámci Lisabonské strategie. EU může hrát doplňující roli a nabíd-
nout fi nanční podporu i koordinaci politiky. Od vydání Bílé knihy o mládeži 
a za podpory Evropského parlamentu a dalších orgánů postupně vzniká 
rámec politiky v oblasti mládeže. Užší koordinace mezi tímto rámcem a poli-
tikou, která má na mládež dopad, spolu s větším důrazem na mládež, který 
by se měl v této politice projevit, by pomohly mladým lidem účinněji řešit 
problémy, s nimiž se potýkají.

89) Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů - SEC(2007) 1084, SEC(2007) 1093; Promoting young people‘s full participation in 
education, employment and society, KOM(2007) 498.
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