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2 Úvodem Hospodářský a sociální vývoj země je 
z velké části určován úrovní kvalifi kace 
pracovních sil. Zásadní úlohu má v této 

souvislosti odborné vzdělávání jako systém umož-
ňující získávat dovednosti a kompetence, které 
reagují na rychle se měnící potřeby trhu práce. 
Schopnost vzdělávacích systémů uspokojovat 
požadavky na výkon jednotlivých povolání závisí 
na působení řady faktorů. Mezi ně neodmys-
litelně patří i spoluúčast sociálních partnerů na 
odborném vzdělávání. O efektivitě odborného 
vzdělávání spolurozhoduje to, zda se sociální 
partneři zapojují do defi nování dovedností a způ-
sobilostí potřebných pro současný i budoucí výkon 
povolání a pracovních činností a zda se podílejí 
na přípravě i realizaci vzdělávacích programů. 
Vytváření integrovaného evropského trhu práce 
a mobilita pracovních sil vyvolávají potřebu zprů-
hlednit vzdělávací systémy a soustavy kvalifi kací 
v jednotlivých zemích.

V České republice se v souvislosti se sys-
témem odborného vzdělávání podařilo 
vhodným strategickým postupem dosáhnout 

řady významných cílů. Byl zpracován, široce 
diskutován a vládou České republiky schválen 
dokument „Strategie celoživotního učení ČR“, 
pokračuje kurikulární reforma, začal platit zákon 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělá-
vání, který kodifi kuje Národní soustavu kvalifi ka-
cí, byly vypracovány i další stěžejní dokumenty 
a jsou postupně realizována související opatření. 
Společným jmenovatelem těchto procesů či aktivit 
a klíčovým prvkem jejich pojetí je jednak orien-
tace na cílové kompetence a na výsledky učení, 
jednak snaha podpořit růst kvality počátečního 
a dalšího odborného vzdělávání vytvářením 
a zlepšováním podmínek pro propojování cílů 
a obsahu vzdělávání s požadavky vymezenými 
trhem práce. Oba uvedené akcenty vzájem-
ně souvisí a jsou plně v souladu s cíli a trendy 
Evropské unie.
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Všechny výše uvedené skutečnosti se staly východiskem při tvorbě 
záměrů a realizaci projektu Podpora rozvoje partnerství škol a pod-
niků směřující ke zvýšení kvality odborného vzdělávání v České 

republice (Partnerství a kvalita), který byl řešen v rámci Operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů a jako takový byl fi nancován z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jedním z výstupů tohoto projek-
tu je i tento Průvodce současným odborným vzděláváním.

Základním cílem Průvodce je popsat současný stav a předpokláda-
ný vývoj odborného vzdělávání v České republice v celoevrop-
ském kontextu a nabídnout školám i dalším vzdělávacím institucím 

informace, včetně příkladů dobré praxe, které mohou využít při projekto-
vání vzdělávání v dané škole. A to vše ve vazbě na vybrané souborné 
studie projektu, jejichž obsah rámcově vymezují klíčová slova projektu 
partnerství (zejména partnerství škol a podniků) a kvalita (vybrané aspek-
ty tématu kvalita odborného vzdělávání). Publikace se snaží reagovat na 
potřeby škol a dalších poskytovatelů vzdělávacích služeb při rozvoji part-
nerství s podniky a fi rmami  při realizaci kurikulární reformy, zejména  při 
tvorbě školních vzdělávacích programů podle rámcových vzdělávacích 
programů (tj. při vymezování odborného profi lu absolventa a obsahu 
vzdělávání s ohledem na lokální trh práce) a s přípravou na jejich reali-
zaci. Spolupráce a partnerství vzdělávacích institucí s podnikovou sférou 
i širší veřejností se netýká pouze počátečního odborného vzdělávání, 
ale stále více zasahuje celou oblast celoživotního vzdělávání a podíl 
škol na něm. Souvisí to i s postupně se naplňující Národní soustavou 
kvalifi kací a praktickou implementací Evropského rámce kvalifi kací (EQF) 
a Evropského systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) 
a zaváděním různých forem dalšího odborného vzdělávání, do jejichž 
realizace se začínají stále více zapojovat také odborné školy. 

Rozhodující ve všech uvedených skutečnostech ale je, aby se školy 
i jiné vzdělávací instituce postupně měnily na učící se organizace, 
které jsou přístupné změnám, podnětům a námětům zvnějšku tak, 

aby vyhovovaly skutečným potřebám jednotlivých žáků i občanů, kterým 
slouží. Jejich otevřenost a vstřícnost bude zároveň podněcovat podnika-
vost a iniciativu, které vyžadují na svých žácích, studentech a absolven-
tech. Informace a inspiraci pro tuto činnost  jim nabízí i tato publikace.

Doc.RNDr. Pavel Petrovič, CSc., za kolektiv zpracovatelů





Odborné vzdělávání 
v České republice 









Odborné vzdělávání 
v České republice 
1. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 
A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 
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2 VYBRANÉ ČÁSTI DOKUMENTU 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy1 České republiky 
2007 (dále jen „DZ ČR 2007“) představu-

je z hlediska MŠMT jeden z významných nástrojů 
formování vzdělávací soustavy a jeho aktualizace 
v roce 2007 klade důraz na implementaci nové 
školské legislativy přijaté v letech 2004-2006. 
Zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politi-
ky doprovázené koncepční, metodickou i fi nanč-
ní podporou v rozvojových programech, určuje 
rámec pro dlouhodobé záměry krajů a sjedno-
cuje přístup jednotlivých krajů, zvláště v oblasti 
středních škol. Kraje trendy a cíle stanovené na 
úrovni ČR rozpracovávají podle svých specifi c-
kých podmínek a potřeb, navrhují a zdůvodňují 
svá konkrétní řešení. Je zpracováván na základě 
§ 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Zde je výběr z podstatných částí dokumentu:

V nově navrhovaném DZ ČR 2007 byly zvole-
ny následující základní strategické směry:
A) rovnost příležitostí ke vzdělávání,
B) kurikulární reforma – nástroj k modernizaci 
vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kom-
petencí,
C) podpora cizích jazyků, informačních a komu-
nikačních technologií,
D) tvorba a zavádění systémů kvality, metod hod-
nocení a vlastního hodnocení škol a školských 
zařízení,
E) zvyšování profesionality a zlepšování pracov-
ních podmínek pedagogických pracovníků,
F) podpora dalšího vzdělávání.

Obsah priorit je upraven a rozšířen o opatření, jež 
MŠMT pro další období pokládá za významné.

1) Např. nesoulad žádosti o zápis školy do rejstříku s dlouhodobým 
záměrem je, podle školského zákona, jedním z důvodů k zamítnutí 
takové žádosti ze strany MŠMT (§ 148 odst. 3 písm. a)).

Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy
České republiky,
MŠMT 2007

1.



3Realizace strategických směrů je úzce prová-
zána s možností spolufi nancování z prostřed-
ků Evropské unie. V době přípravy DZ ČR 

2007 probíhala jednání o konkrétních projektech 
ESF a jejich fi nancování, u jednotlivých strategic-
kých směrů jsou tedy zmíněny oblasti podpory 
a nejsou uvedeny konkrétní projekty.

DZ ČR 2007 byl připraven pro celý systém regi-
onálního školství České republiky. Zabývá se 
vzdělávací soustavou tak, jak ji defi nuje školský 
zákon, tedy bez rozdílu jednotlivých zřizovatelů; 
je jednotným návodem k naplňování státní vzdě-
lávací politiky.

Úkoly vyplývající z dokumentu byly navrženy 
tak, aby byly splnitelné v rámci střednědo-
bých fi nančních limitů. MŠMT bude usilo-

vat v rámci každoroční přípravy státního rozpočtu 
o navýšení prostředků, zejména na platy učitelů 
a na celostátní rozvojové programy, které není 
možné fi nancovat v rámci ESF, nebo na tako-
vé, jejichž zajištění bude nezbytné pro úspěch 
reformy vzdělávání a udržitelnosti nastartovaných 
procesů.

1. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ

V oblasti vzdělávání byla v minulých letech 
zahájena řada reformních kroků, které 
směřují k rozvoji českého vzdělávacího 

systému tak, aby odpovídal požadavkům, které 
přináší vývoj naší i evropské společnosti. Reforma 
vychází z potřeby posilovat roli vzdělávání jako 
jednoho ze zásadních nástrojů zvyšování kon-
kurenceschopnosti země a záruky ekonomicky, 
sociálně, environmentálně i kulturně udržitelného 
rozvoje. Reformní kroky mohly být realizovány 
v plné šíři po přijetí nového školského zákona 
a navazujících prováděcích předpisů v letech 
2004 až 2006.

1.1. HLAVNÍ TRENDY ROZVOJE EKONOMIKY 
A SPOLEČNOSTI

Rozvoj společnosti a ekonomiky, trh práce 
a vzdělávání mají velice úzkou vzájemnou 
vazbu a jen jejich vzájemně vyvážený vývoj 

přispěje k úspěšnosti České republiky jak v evrop-
ské, tak světové soutěži. Proto se v reformních kro-
cích MŠMT promítají trendy a úkoly zásadních 
vládních a resortních materiálů, které formují 
a podporují základní cíle stát se konkurence-
schopnou a fl exibilní ekonomikou založenou na 
znalostech a dovednostech.

Ekonomický růst a vzdělávání, demografi cký vývoj

V posledních letech dochází v ČR k výrazné-
mu hospodářskému růstu založenému přede-
vším na rychlém růstu exportu a investicích 

do rozvoje ekonomiky. Dokladem je vývoj HDP 
a rostoucí výdaje státního rozpočtu, resp. výdaje 
na vzdělávání. Vývoj početního stavu obyvatel-
stva ČR, zejména dětí a mládeže, je důležitým 
faktorem kvantitativního rozvoje jednotlivých úrov-
ní vzdělávání. Odráží se i ve stránce kvalitativní 
a fi nanční - orientačně naznačuje, kolik kvalifi ko-
vaných učitelů je a bude potřeba a kolik žáků na 
ně připadá, případně jak jsou a budou využity 
kapacity. Na počátku 90. let se v České republi-
ce ročně narodilo cca 130 tis. dětí, po roce 1996 
se tento počet více méně ustálil na úrovni okolo 
90 tis. dětí. V posledních letech opět dochází 
k nárůstu počtu nově narozených dětí. Zvyšování 
zájmu o maturitní studium (včetně nástavbového) 
a zvyšující se účast na programech terciárního 
vzdělávání se projevuje na střední délce vzdělá-
vání, která se postupně zvyšuje. Zároveň dochází 
ke změnám vzdělanostní struktury obyvatelstva 
– k poklesu podílu osob, které opouští vzděláva-
cí systém jen se základním vzděláním, a naopak 
na růstu podílu osob s ukončeným středoškolským 
a také vysokoškolským vzděláním.

1.
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4 Zaměstnanost, trh práce a vzdělávání

V minulých letech docházelo v ČR k soustav-
nému snižování zaměstnanosti, které je 
dáno nejen měnícími se proporcemi mezi 

skupinami obyvatel v předproduktivním, produktiv-
ním a poproduktivním věku, ale i prodlužováním 
střední délky vzdělávání, modernizací a inovací 
výrobních odvětví, vývojem struktury pracovních 
příležitostí a s tím související nezaměstnaností. 
Přesto je míra zaměstnanosti v ČR mírně nad prů-
měrem EU a druhá nejvyšší v rámci nových člen-
ských států EU. Struktura sektorové zaměstnanosti 
se již významně proměnila a v těchto letech se 
pohybuje mírně směrem ke zvýšení podílu terciár-
ního a zejména kvartérního sektoru (cca 57 %).

Projevila se zvýšená potřeba profesí vyžadujících 
nejméně středoškolské vzdělání ukončené maturit-
ní zkouškou, častěji však vzdělání vysokoškolské.

O dosažení co nejvyššího možného soula-
du mezi požadavky trhu práce a existu-
jící nabídkou vzdělávání a tím i uplatni-

telnosti absolventů škol usiluje jak resort školství, 
tak resort práce a sociálních věcí. Ucelený systém 
prognózování potřeby kvalifi kací pro ČR zatím 
jako celek nefunguje. Pro rozvoj tohoto systému 
je nezbytné sledovat a vyhodnocovat dlouhodo-
bé ekonomické, technologické a investiční trendy 
ovlivňující situaci na trhu práce a spolupracovat 
s hlavními subjekty v daném oboru.

V posledních letech dochází k poklesu neza-
městnanosti absolventů škol na trhu práce, 
podíl absolventů na celkové nezaměstna-

nosti se snížil v průměru z 12,3 % v dubnu 2001 
na 5,6 % v dubnu 2006.

Kvalitní vzdělání je faktorem umožňujícím nalézt 
uplatnění na trhu práce tak, aby se omezovalo 
vyčleňování některých znevýhodněných skupin. 

Vzdělání však pomáhá vyrovnávat se i se vzrůs-
tající národnostní a etnickou rozdílností dopro-
vázenou někdy výrazně jinými kulturními zvyky. 
Význam mají rozvojové a podpůrné programy 
fi nancované přímo ze státního rozpočtu nebo 
s podporou fondů EU.

1.2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO ZMĚNY 
VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

V závislosti na demografi ckém vývoji odpo-
vídajících věkových skupin se v současné 
době v regionálním školství zvýšila dostup-

nost vzdělávání. Problémy s nedostatečnou kapa-
citou se místně objevují v mateřských a základních 
školách tam, kde nebyly včas podchyceny trendy 
vyšší porodnosti nebo příliv mladých rodin do pří-
městských zón. Mnohem častěji se však objevují 
problémy s nevyužitou kapacitou, a to základních 
a středních škol, jako důsledek dlouhodobého 
významného demografi ckého poklesu (oproti 
maximálnímu počtu dětí narozených v polovině 
70. let poklesl tento počet v 2. polovině 90. let 
téměř o 50 %). S tímto poklesem se školská sou-
stava vyrovnává pouze pomalu.

Do středního vzdělávání jako celku mohou 
být přijati všichni uchazeči, kteří splnili 
povinnou školní docházku. Ti, kteří v rámci 

plnění povinné školní docházky nezískali stupeň 
základního vzdělání nebo nemají zájem na zvy-
šování teoretických znalostí, se mohou hlásit do 
oborů středního vzdělání s výučním listem k osvo-
jení základních pracovních činností. V porovnání 
se vzdělanostní strukturou v zemích EU je zcela 
zřejmá dlouhodobá podpora účasti české popu-
lace na středním vzdělávání a vyšší míra jeho 
dokončování.

Podíl obyvatel pouze s dokončeným základním 
vzděláním je v ČR jedním z nejnižších mezi země-
mi Evropské unie.



5Absolventi SOŠ a SOU se stále větší mírou podílejí na počtech 
studentů přijatých k vysokoškolskému studiu. Zvláště u některých 
středních odborných škol již dnes převažuje funkce přípravy na 

další, terciární studium, nad funkcí odborné profesní přípravy. Přitom 
očekávaný růst přijímaných ke studiu na vysokých školách v souběhu 
s poklesem maturantů bude zřejmě tento trend dále prohlubovat. V této 
situaci se stává stále aktuálnější strategie sbližování jednotlivých forem 
středního vzdělávání a zároveň zvyšování podílu žáků v gymnáziích 
a oborech lyceum.

Další vzdělávání

Další vzdělávání má v ČR slabší pozici než v některých zemích, 
především severských. Účast v dalším vzdělávání se v ČR pohy-
buje na úrovni 5,9 % z populace 25-64letých, v zemích EU 15 

je to 12,1 % a v zemích EU 25 dosahuje podíl 11,0 %. Postupného 
pokroku je dosahováno zahájením prací na propojování počátečního 
a dalšího vzdělávání, stejně jako všech možností a forem učení, které 
umožňují rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním 
a získávání stejných kvalifi kací a kompetencí různými cestami kdykoli 
během života.

Významně tomu pomáhá přijetí zákona č. 179/2006 Sb., o ově-
řování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně někte-
rých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), kte-

rý umožňuje uznání všeho vzdělávání a učení bez ohledu na to, kde 
se odehrává – zda ve formálním vzdělávání ve vzdělávacím systému, 
v neformální vzdělávání organizovaném mimo něj (např. v podnikovém 
vzdělávání, vlastním studiem, nebo i v informálním učení prokázáním prak-
tických a životních zkušeností). Využívání těchto forem vzdělávání není 
zatím dostatečně podporováno z veřejných zdrojů (chybí např. fi nanční 
pobídky fi rem podporující investice do vlastních lidských zdrojů).

1.3. EVROPSKÉ SOUVISLOSTI

Vstupem do Evropské unie byly převzaty i cíle evropského rozvoje 
vzdělávání, které umocňují naplňování trendů rozvoje české vzdě-
lávací politiky. Zapojování České republiky do aktivit v oblasti 

vzdělávání a intenzivnější spolupráce přináší, vedle stálého vzájemného 
porovnávání s ostatními členskými zeměmi, možnosti rozšíření fi nancová-
ní rozvoje v oblasti vzdělávání.
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6 Z hlediska procesu evropské integrace a zapojení ČR do evropské 
spolupráce v otázce vzdělávání a odborné přípravy je nutné zmí-
nit zejména dokument Integrované směry pro růst a zaměstnanost, 

schválený v prvním pololetí roku 2005. Na jeho základě byly zpracová-
ny i národní programy reforem, které jsou strategickými dokumenty jed-
notlivých členských zemí EU. Pravidelně se schází koordinační skupina 
programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, kde každý členský stát 
má své dva zástupce. Státy informují jak sebe vzájemně, tak Evropskou 
komisi o aktivitách v dané oblasti. Jedním z konkrétních výsledků pracov-
ního programu této skupiny byl návrh na vytvoření Evropského rámce 
kvalifi kací. Na základě závěrů Rady ministrů z roku 2004 zpracovávají 
členské státy národní strategie celoživotního učení. V ČR je prioritou 
komplementarita závěrů této strategie s Národním programem reforem 
a dokumenty zpracovanými za účelem přijímání pomoci ze strukturálních 
fondů v letech 2007-2013.

Jedním z nejdůležitějších nástrojů posilování evropské spolupráce ve 
vzdělávání jsou komunitární programy pro podporu mobility a výměn 
zkušeností. Česká republika se aktivně zapojila do realizace progra-

mů a podporuje mobilitu osob v rámci procesu vzdělávání. Zkušenosti 
získané prostřednictvím výměn se staly prostředkem pro zkvalitňování 
vzdělávacího systému v ČR.

Pro programové období 2007-13 připravilo MŠMT pro čerpání 
Evropského sociálního fondu Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (Cíl Konvergence). Jeho globálním cílem je 

rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti 
ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dal-
šího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního 
učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Stanovené priority jsou 
v souladu s prioritami EU a prioritami stanovenými dlouhodobým zámě-
rem. Prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita 2007-
2013 (OPPA) bude hl. m. Praha čerpat podporu z ESF (Cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Uznávání odborných kvalifi kací

MŠMT působí jako hlavní gestor pro tzv. obecný systém pro 
uznávání odborných kvalifi kací, který se uplatňuje v případě 
regulovaných povolání a činností. Systém požaduje po člen-

ských státech EU, aby uznávaly kvalifi kace, které se vzděláním a praxí 
podstatně neodlišují od národních požadavků.



7Podle zákona č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifi kace, 
MŠMT koordinuje správní činnosti spojené s uznáváním odborných 
kvalifi kací a zabezpečuje funkci informačního místa pro systém 

uznávání odborné kvalifi kace, a to jak uvnitř ČR, tak i vůči žadate-
lům o uznání odborné kvalifi kace přicházejícím ze zahraničí, vůči stát-
ním orgánům v ostatních členských státech Evropské unie a institucím 
Evropských společenství.

2. VÝCHOZÍ STAV A STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní učení – stěžejní koncept ke zvýšení vzdělanosti národa

Společným základem pro stanovení a realizaci strategických směrů 
dalšího rozvoje je realizace konceptu celoživotního učení. Všechny 
možnosti učení jsou v tomto kontextu chápány jako stejně význam-

né pro zvýšení úrovně vzdělanosti občanů a tím také k dosažení lepší 
úrovně života lidí a zlepšení ekonomiky země. Všechny formy celoživot-
ního učení – ať se jedná o počáteční vzdělávání nebo o další vzdělá-
vání – tvoří propojený celek, který dovoluje uskutečňovat přechody mezi 
vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifi kace 
a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Nezbytné zákla-
dy pro toto pojetí vytváří formální vzdělávací soustava, která je jednou 
částí celoživotního učení. Cíle v této oblasti jsou v souladu se Strategií 
celoživotního učení ČR.

Strategické směry podpory celoživotního učení

v počátečním vzdělávání v dalším vzdělávání

A) Rovnost příležitostí F) Podpora dalšího vzdělávání

B) Kurikulární reforma – nástroj k moder-
nizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj 
klíčových kompetencí

F.1 Další vzdělávání ve školách 
i mimo ně – vytvoření systémového 
rámce

C) Podpora cizích jazyků, informačních 
a komunikačních technologií

D) Tvorba a zavádění systémů kvality, 
metod hodnocení a vlastního hodnocení 
škol a školských zařízení

F.2 Zlepšení kvality v dalším vzdělává-
ní a prostupnost systémů počátečního 
a dalšího vzdělávání

E) Zvyšování profesionality a zlepšování 
pracovních podmínek pedagogických 
pracovníků

F.3 Zvyšování profesionality vzdělava-
telů v dalším vzdělávání 1.
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8 Podpora vzdělávání z prostředků Evropského sociálního fondu

Nadcházející období se vyznačuje ojedinělou příležitostí, která 
se zřejmě nebude po dlouhou dobu opakovat. Po dobu sedmi 
(až devíti) let bude Česká republika moci na zlepšení situace 

v počátečním i dalším vzdělávání čerpat prostředky z ESF, které by měly 
pomoci vyřešit základní problémy s reformami, jež byly započaty v roce 
2001 na základě doporučení Národního programu rozvoje vzdělávání 
v ČR (tzv. Bílé knihy) a od roku 2004 legislativně podpořeny přijetím 
školského zákona a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Lze předpokládat, že ke každému z dále uváděných strategických smě-
rů bude poskytnuta odpovídající fi nanční podpora, a to jak na úrovni 
celostátní prostřednictvím tzv. individuálních a systémových projektů, tak 
na úrovni krajské, popř. školní prostřednictvím projektů vybíraných gran-
tovým způsobem.

A) ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Základní cíl strategického směru:
Zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny a poskytnout šanci na 
rozvinutí jejich vzdělanostního potenciálu v prostředí bezpečné školy

A.1. PODPORA INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

Oblast dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním a z málo 
podnětného rodinného prostředí

Cíle:
a) Vytvářet podmínky pro zlepšení výsledků vzdělávání sociálně znevý-
hodněných žáků a žáků z málo podnětného rodinného prostředí
b) Vytvářet ve školách podmínky pro multikulturalitu ve vzdělávání jako 
prevenci xenofobie a rasismu a předčasných odchodů ze vzdělávání

Navrhovaná opatření - příklady:

A.1.1. upozorňovat na souvislost školních výsledků se sociálním 
postavením, hledat možné cesty ke zlepšení situace (průběžně),

A.1.3. uplatnit a zlepšit organizační formy výuky a vyučovací meto-
dy podporující rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuál-
ních vzdělávacích programů, využití ICT a e-learningových aplikací 
(od 2008),



9A.1.12. s využitím fi nančních prostředků ESF analyzovat příčiny 
předčasného opouštění studia a vybudovat záchytnou síť pro tuto 
skupinu (od 2007).

Oblast dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením nebo znevý-
hodněním

Cíl:
Vytvářet podmínky pro zkvalitnění vzdělávání zdravotně postižených 
a znevýhodněných

Navrhovaná opatření - příklad:

A.1.15. podporovat ze státního rozpočtu děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením (vydávání učebnic a učebních materiálů, 
podpora využívání ICT, bezbariérový přístup, sportovní pomůcky, 
apod.) (každoročně).

Oblast dětí, žáků a studentů nadaných

Cíl:
Připravit pro poradenské pracovníky diagnostické nástroje ke zjišťování 
mimořádného nadání a pro pedagogy identifi kační nástroje a vzdělá-
vací postupy

Navrhovaná opatření - příklady:

A.1.16. vypracovat identifi kační nástroje pro pedagogy, kteří pracují 
s nadanými žáky a jejich ověření v praxi (2007),

A.1.17. připravit diagnostické nástroje k identifi kaci mimořádného 
nadání pro psychology (průběžně do roku 2008),

A.2. INTEGROVANÝ SYSTÉM PORADENSTVÍ VE ŠKOLSTVÍ

Cíle:
a) Vytvořit školní poradenská pracoviště zajišťující komplexní péči o žáky 
v rámci pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství včet-
ně prevence sociálně patologických jevů
b) Vytvořit informační základnu pro orientaci absolventů škol na trhu 
práce
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10 Navrhovaná opatření - příklady:

A.2.1. vytvořit přehled nejčastějších diagnóz ve školských poraden-
ských zařízeních a doporučovaných diagnostických a intervenčních 
postupů u těchto diagnóz (2007-2008),

A.2.5. zprovoznit interaktivní informační systém uplatnění absolven-
tů škol na trhu práce a informační subsystém k prevenci předčasných 
odchodů ze vzdělávání (2007),

A.2.7. pokračovat v dalších studijních bězích e-learningové formy 
vzdělávání včetně aktualizace, evaluace studijního systému (2007-
2008).

A.3.. ZLEPŠENÍ KLIMATU VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZE-
NÍCH

Prevence sociálně patologických jevů

Cíle:
a) Vytvářet příznivé školní prostředí ke zmírnění společensky negativních 
vlivů
b) Zkvalitnit programy specifi cké primární prevence realizované školský-
mi zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi

Navrhovaná opatření - příklady:
Cíl a) Vytvářet příznivé školní prostředí ke zmírnění společensky nega-
tivních vlivů

A.3.1. podpořit vytváření školních preventivních strategií a jejich 
realizaci jako součást ŠVP (zaměřených zejména na drogy, alkohol, 
šikanu) (průběžně),

A.3.2. vytvořit potřebné legislativní zázemí pro školní metodiky pre-
vence,

A.3.5. zpracovat a zavést do praxe standardy odborné způsobilos-
ti poskytovatelů programů primární prevence kriminality a dalších 
oblastí sociálně patologických jevů (2008).



11A.4. PŘÍKLADY PODPORY V RÁMCI DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ 2007 – 2013

Oblasti podpory realizované systémovými a individuálními projekty
pilotní ověření vzdělávání školních metodiků prevence a vytvoření 
metodických materiálů pro učitele ZŠ a SŠ k problematice sociálně 
patologických jevů
podpora poradenství a vzdělávání pro žáky z odlišného kulturního 
prostředí a pro rizikovou mládež (pokračování SP SIM a VIP- Kariéra)
vytvoření standardních diagnostických nástrojů pro školské poraden-
ské služby v souladu s požadavky EU
podpora uplatnění znevýhodněných jedinců (zejména se speciálními 
vzdělávacími potřebami) na trhu práce

Podpora dalších aktivit v krajích prostřednictvím globálních grantů
ověřování podpůrných asistenčních služeb ve vzdělávání, specifi kace 
požadavků na obsah a rozsah poskytovaných služeb
podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, 
zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a SVČ
podpora vzdělávání cizinců (především jazykového) žijících na 
území ČR

B) KURIKULÁRNÍ REFORMA – NÁSTROJ K MODERNIZACI VZDĚ-
LÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Základní cíl strategického směru:
Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na 
zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitel-
nosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání

B.1. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl:
Podpora realizace zavedených dokumentů RVP a ŠVP ve vzdělávání 
v mateřských školách

Navrhovaná opatření - příklady:

B.1.2. podle zájmu a potřeb praxe pokračovat v dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků zejména k uplatnění ŠVP v praxi, 1.
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12 B.1.3. dopracovat metodiku k hodnocení individuálního rozvoje 
a vzdělávacích pokroků dětí a její zpřístupnění praxi podle nově 
zavedeného RVP (2008).

Podpora z ESF bude vázaná na rozsah zaměření OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.

B.2. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl:
Dokončit přípravu ŠVP, zajistit metodickou podporu a připravenost peda-
gogických pracovníků

Navrhovaná opatření - příklady:

B.2.3. s využitím fi nančních prostředků ESF a rozvojovými programy 
podporovat DVPP, implementaci a zkvalitnění ŠVP (od 2007),

B.2.4. připravit a průběžně realizovat informační kampaň pro širo-
kou veřejnost a pro klíčové realizátory reformy (pro pedagogické 
pracovníky, včetně ředitelů škol a veřejnou správu) prostřednictvím 
celostátních i regionálních sdělovací prostředků a tisku, webové pre-
zentace na metodickém portálu www.rvp.cz a na stránkách MŠMT, 
informačních brožur, apod.

B. 3. STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední všeobecné vzdělávání

Cíl:
Dokončit přípravu RVP a ŠVP pro obory gymnázií a lyceí, zajistit meto-
dickou podporu a připravenost pedagogických pracovníků

Navrhovaná opatření - příklady:

B.3.2. připravit a realizovat informační kampaň, zaměřenou na 
obdobné cílové skupiny, realizovanou postupem podle B.2.4,

B.3.3. s využitím fi nančních prostředků ESF (od 2007):
podporovat tvorbu RVP,
plošně podpořit školy při tvorbě a realizaci ŠVP,
vytvářet podmínky pro komplexní metodickou podporu tvorby ŠVP 
a jejich inovaci, včetně konzultační a poradenské činnosti v oblasti 



13tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kurikulární reformy,
podporovat DVPP při implementaci ŠVP a zkvalitnění ŠVP pro střední 
vzdělávání.

Střední odborné vzdělávání

Cíle:
a) Aktualizace soustavy oborů vzdělání a dokončení reformy oborů 
vzdělání
b) Postupně dopracovat RVP pro jednotlivé obory vzdělání a podporo-
vat tvorbu ŠVP

Navrhovaná opatření - příklady:

B.3.4. aktualizovat soustavu oborů vzdělání - při nastavení struktury 
oborů vycházet z potřeb a požadavků zaměstnavatelů a přihléd-
nout k regionálním strategiím zřizovatelů SŠ,

B.3.6. připravit a realizovat informační kampaň zaměřenou na 
obdobné cílové skupiny a realizovanou postupem podle B.2.4.

B.4. ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, KONZERVATOŘE, 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM 
STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl:
Dokončit přípravu RVP a postupně zahájit výuku podle ŠVP

Navrhovaná opatření- příklady:

B.4.1. po schválení konečné verze obou dokumentů v roce 2008 
zahájit dvouleté období pro tvorbu ŠVP a postupné zavádění výuky 
(od září 2010),

B.4.2. RVP pro obory vzdělání Tanec, Hudba, Zpěv a Hudebně dra-
matické umění zpracovat postupně do roku 2008,

B.4.5. v souladu s přijatými dokumenty nadále podporovat obsaho-
vé zkvalitňování programů pro zájmové vzdělávání (průběžně).
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14 B. 5. PŘÍKLADY PODPORY V RÁMCI DALŠÍHO PROGRAMOVÉ-
HO OBDOBÍ 2007 – 2013

Oblasti podpory realizované systémovými a individuálními projekty
podpora plošného zavádění dvoustupňového kurikula v gymnaziálním 
a odborném vzdělávání
podpora ŠVP prostřednictvím spolupracující sítě koordinátorů a jejich 
další vzdělávání
podpora činnosti základního uměleckého školství při realizaci RVP 
ZUV

Podpora dalších aktivit v krajích prostřednictvím globálních grantů
rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi školami, školskými zaří-
zeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání
spolupráce institucí počátečního vzdělávání s partnery na rozvoji obcí 
a regionů s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. 
zapojení škol do komunitního rozvoje)

C) PODPORA CIZÍCH JAZYKŮ, INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČ-
NÍCH TECHNOLOGIÍ

Základní cíl strategického směru:
Zkvalitnění výuky cizích jazyků a rozvoj počítačové gramotnosti

C.1. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VE ŠKOLÁCH

Cíl:
Zkvalitnění a rozšíření výuky cizích jazyků

Navrhovaná opatření - příklady:

C.1.1. podporovat šíření angličtiny jako klíčového nástroje globální 
komunikace, a to na všech stupních vzdělávání (průběžně),

C.1.4. zavádět vyučovací metody, organizační formy a výukové čin-
nosti, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu),

C.2. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Cíl:
Zvyšování základních dovedností žáků a učitelů v oblasti informační 
gramotnosti



15Navrhovaná opatření:

C.2.1. s využitím fi nančních prostředků ESF (od 2007):
zlepšovat podmínky pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo 
vyučování
podporovat využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných 
předmětech

C.2.2. podporovat připojení škol do sítě a účelné využití ICT ve vyu-
čování (od roku 2007 bude podpora vázána na rozhodnutí vlády 
o využití přidělených fi nančních prostředků).

C.3. PŘÍKLADY PODPORY V RÁMCI DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ 2007 – 2013

Oblasti podpory realizované systémovými a individuálními projekty
rozšíření jazykové a metodické kompetence učitelů včetně realizace 
úkolů stanovených a navazujících na Národní plán výuky cizích jazy-
ků
zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových čin-
ností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)

Podpora dalších aktivit v krajích prostřednictvím globálních grantů
vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování kvalifi kovaných učitelů 
cizích jazyků ze zemí EU
metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a pora-
denské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů
zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo 
vyučování

D) TVORBA A ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ KVALITY, METOD HODNOCE-
NÍ A VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Základní cíl strategického směru:
Vytvořit systém monitorování, hodnocení a vlastního hodnocení škol 
a školských zařízení

D.1. REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Cíl:
Dokončit reformu maturitní zkoušky
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16 Navrhovaná opatření - příklady:

D.1.1. doladit právní prostředí nové MZ (vydání prováděcí vyhlášky) 
(2007),

D.1.3. proškolit odpovědné organizační a pedagogické pracovníky 
(ředitele, školní maturitní komisaře, zadavatele, hodnotitele, školní 
inspektory) pro jejich úlohu v nové MZ (2007, varianta 2009),

D.1.7. propracovat technologii organizace a bezpečnosti zkoušek 
(2007, varianta 2009).

D.2. REFORMA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Cíl:
Dokončit reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem

Navrhovaná opatření - příklady:

D.2.1. vytvořit cca 70 jednotných zadání pro všechny obory vzdě-
lání směřující k získání středního vzdělání s výučním listem v nové 
soustavě oborů, ověřit je na pilotních školách (školní rok 2007/08),

D.2.3. plošně zavést novou ZZ ve všech oborech středního vzdělání 
s výučným listem (2008).

D.3. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL

Cíl:
Zefektivnit metodu vlastního hodnocení škol

Navrhovaná opatření - příklady:

D.3.1. vytvořit teoretickou metodologickou platformu pro evaluační 
a monitorovací procesy školy (do 2010),

D.3.2. využívat zahraničních zkušeností pro vlastní hodnocení školy 
(průběžně),

D.3.8. vytvořit sítě škol pro výměnu „dobré praxe“ (do 2013).



17D.4. ZJIŠŤOVÁNÍ ÚROVNĚ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR V MEZINÁROD-
NÍM SROVNÁNÍ

Cíl:
Využít výstupy z mezinárodních šetření pro zlepšení výsledků našich 
žáků v mezinárodním porovnání

Navrhovaná opatření - příklady:

D.4.1. zveřejnit výsledky šetření OECD PISA z roku 2006 (2007),

D.4.3. hlavní šetření OECD PISA zaměřené mj. na čtenářskou gra-
motnost (2009),

D.4.9. využívat výsledky projektů v praxi (změna školské politiky, 
informace zřizovatelům,…) a začlenit do výzkumů další relevantní 
partnery včetně ČŠI (průběžně).

D.5. PŘÍKLADY PODPORY V RÁMCI DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ 2007 – 2013

Oblasti podpory realizované systémovými a individuálními projekty
tvorba a ověřování nástrojů pro hodnocení výsledků vzdělávání, 
nástroje pro zajištění prostupnosti mezi nižší a vyšší úrovní vzdělávání, 
mezinárodní spolupráce
navržení a implementace systému vlastního hodnocení do praxe škol
evaluace vzdělávacího systému a jeho částí

Podpora dalších aktivit v krajích prostřednictvím globálních grantů
podpora vlastního hodnocení škol v rámci jednotlivých krajů
implementace vlastního hodnocení do praxe škol
poradenství v oblasti vlastního hodnocení (včetně vývoje podpůrných 
materiálů)

E) ZVYŠOVÁNÍ PROFESIONALITY A ZLEPŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH 
PODMÍNEK PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Základní cíl strategického směru:
Připravit učitele na změny ve vzdělávání a jejich inovativní práci ohodnotit
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18 E.1. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRA-
COVNÍKŮ

Cíle:
a) Začlenit nové požadavky na učitele vyplývající 
z RVP do jejich počáteční přípravy
b) Vytvořit účinný systém DVPP podporující inova-
ce ve vzdělávání

Navrhovaná opatření - příklady:

E.1.2. vytvořit na vybraných fakultách připra-
vujících učitele střediska kurikulární podpory 
(2008),

E.1.4. inovovat a realizovat Koncepci další-
ho vzdělávání pedagogických pracovníků, 
vytvořit pravidla pro profesní růst pedagogic-
kých pracovníků v návaznosti na jejich další 
vzdělávání a uplatnění inovací ve vzdělávání 
(2008),

E.1.7. podpořit DVPP v regionech, popř. ve 
školách - studium pedagogiky, studium pro asi-
stenty pedagoga, studium k výkonu specializo-
vaných činností, průběžné vzdělávání a další 
vzdělávání pedagogických a organizačních 
pracovníků v souvislosti se zavedením MZ 
(průběžně).

E.2. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A JEJICH 
ODMĚŇOVÁNÍ

Cíl:
Postupně přibližovat platové postavení pedago-
gických pracovníků ostatním vysokoškolsky vzdě-
laným skupinám obyvatel ČR

Navrhovaná opatření:

E.2.1. pokračovat v postupném navyšování 
platů pedagogických pracovníků,

E.2.2. rozšiřovat možnost poskytování specia-
lizačního příplatku pro pedagogické pracovní-
ky v souvislosti s kariérním růstem.

E.3 PŘÍKLADY PODPORY V RÁMCI DALŠÍHO 
PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007 – 2013

Oblasti podpory realizované systémovými a indi-
viduálními projekty

zvyšování kompetencí učitelů v oblasti vedení 
a evaluace pedagogické praxe
zvyšování profesní kvalifi kace pedagogických 
pracovníků, příp. doplnění kvalifi kace učitelů 
bez pedagogické způsobilosti
vytvoření a realizace funkčního systému DVPP 
v ČR v návaznosti na kariérní řád

Podpora dalších aktivit v krajích prostřednictvím 
globálních grantů

vzdělávání pedagogických pracovníků na 
podporu kurikulární reformy a v dalších oblas-
tech evaluace, rovné příležitosti ve vzdělávání 
a poradenství, zvyšování kompetencí ředitelů 
škol (manažerské, právnické, personální,...)
metodická podpora výuky cizích jazyků, včet-
ně konzultační a poradenské činnosti a tvorby 
metodických nástrojů a dokumentů v rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
škol a školských zařízení
podpora dalšího vzdělávání pracovníků škol 
zaměřeného na projekty začleňování škol 
do udržitelného rozvoje na lokální úrovni (do 
komunitního rozvoje)

F) PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Základní cíl strategického směru:
Dostupné a efektivní další vzdělávání pro měnící 
se společnost



19F.1. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH I MIMO NĚ – VYTVOŘENÍ 
SYSTÉMOVÉHO RÁMCE

Cíl:
Podpora dalšího vzdělávání ve školách i mimo ně - vytvoření systémové-
ho rámce dalšího vzdělávání

Navrhovaná opatření - příklady:

F.1.1. připravit a nabídnout motivační nástroje pro vyšší účast dospě-
lých v DV (průběžně, 2007-2015),

F.1.4. s využitím fi nančních prostředků ESF podporovat poptávku po 
DV (např. formou vzdělávacích poukázek) (průběžně, 2008-2015),

F.1.5. pokračovat ve vytváření informačního a poradenského systé-
mu nabídky vzdělávacích příležitostí v oblasti DV.

F.2. ZLEPŠENÍ KVALITY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ A PROSTUPNOST 
SYSTÉMŮ POČÁTEČNÍHO A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl:
Podpora systémů zajištění kvality dalšího vzdělávání a prostupnosti sys-
tému počátečního a dalšího vzdělávání

Navrhovaná opatření - příklady:

F.2.3. s využitím fi nančních prostředků ESF naplňovat NSK s cílem 
propojení počátečního a dalšího vzdělávání dle požadavků trhu 
práce (postupně i pro kvalifi kace vyšších úrovní ISCED 4), s maxi-
málním zapojováním zástupců zaměstnavatelů do tvorby a posuzo-
vání kvalifi kací (průběžně, 2007-2015),

F.2.4. podporovat vytvoření systému ověřování kvality postupů při 
ověřování výsledků DV (např. s využitím fi nančních prostředků ESF).

F.3. ZVYŠOVÁNÍ PROFESIONALITY VZDĚLAVATELŮ V DALŠÍM 
VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl:
Zvyšování profesionality vzdělavatelů v dalším vzdělávání
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20 Navrhovaná opatření:

F.3.1. vytvořit systém podpůrných opatření k motivaci pedagogic-
kých pracovníků působit v DV,

F.3.2. s využitím fi nančních prostředků ESF (průběžně, 2007- 2015):
zvyšovat profesionalitu lektorů kurzů DV,
podporovat pedagogické pracovníky při získávání znalostí a doved-
ností potřebných pro vzdělávání v kurzech DV.

F.4. PŘÍKLADY PODPORY V RÁMCI DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ 2007 – 2013

Oblasti podpory realizované systémovými a individuálními projekty
vytvoření efektivního a uceleného systému dalšího vzdělávání v ČR
rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifi kací
vybudování a realizace systému poradenství v oblasti celoživotního 
učení

Podpora dalších aktivit v krajích prostřednictvím globálních grantů
rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdě-
lávání a poradenství ve specifi ckých oborech, jako oblast životního 
prostředí, zdravotnictví a cestovního ruchu
rozvoj spolupráce škol se zaměstnavateli v oblasti dalšího vzdělávání
rozšíření vzdělávací nabídky škol o kurzy dalšího vzdělávání

3. PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ A PRŮCHOD DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDEN-
TŮ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVOU

Předškolní vzdělávání

Věková skupina příslušející předškolnímu vzdělávání (děti ve věku 
3-5 let) je jedinou věkovou skupinou z uvažovaných, která v sou-
časnosti narůstá. Dosáhne svého maxima v roce 2011, kdy se 

zvýší o necelých 7 % proti roku 2005. Z generace tříletých dětí jich MŠ 
navštěvuje cca ¾, maximálního podílu bylo dosaženo v roce 2003/04 
– téměř 79 %, do roku 2005/06 však podíl klesl na hodnotu 74,3 %. 
Podíl dětí, navštěvujících běžné MŠ je největší u generací dětí čtyřletých 
a pětiletých – u čtyřletých je podíl jen lehce pod 90 %, u pětiletých bylo 
v roce 2005/06 dosaženo podílu 95 %.



21Základní vzdělávání

Povinnou školní docházku začínají plnit děti 
tradičně ve věku 6 let, ale každoročně téměř 
čtvrtina dětí nastupuje na ZŠ až ve věku 7 

let a cca 1 % pak ve věku 5 let. Počet žáků na ZŠ 
by se měl snižovat do roku 2010 (o 10,2 % proti 
roku 2005), v dalších letech by měl opět stou-
pat, do roku 2015 o 5,3 % proti minimu v roce 
2010. Podíl žáků všech ZŠ zřízených pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami tvoří dlouho-
době cca 4 % z celkového počtu žáků plnících 
povinnou školní docházku na ZŠ. Odchody žáků 
z 2. stupně ZŠ do nižšího stupně 6 a 8letých 
gymnázií a 8letých konzervatoří se pohybují na 
úrovni cca 9 % ze žáků 5. ročníků ZŠ do 8letých 
gymnázií a cca 2 % ze 7. ročníků ZŠ do 6letých 
gymnázií.

Přístup ke střednímu vzdělávání

Do denní formy vzdělávání nastupují pře-
devším „čerství“ absolventi ZŠ, teoreticky 
mládež 15letá. Již v DZ ČR 2005 bylo 

upozorněno na radikální pokles počtu osob této 
věkové skupiny, ke kterému dojde mezi roky 2008 
a 2009 o cca 14 tis. osob a během jednoho 
roku – do 2010 ubude dalších cca 11 tis. osob. 
Další pokles je očekáván až do roku 2014/15, 
ale jeho tempo je již mírné.

Procesu vzdělávání na středních školách se 
však účastní i žáci starší, proto je podíl při-
jímaných, vztažený k počtu osob ve věku 

15let, vyšší než 100 %. Jde o žáky, kteří si dopl-
ňují střední vzdělání, mění obor vzdělání a jsou 
přijímáni opakovaně, a zatím v menší míře i o děti 
cizinců. Volba střední školy hraje v přípravě k vyš-
ší úrovni vzdělávání zásadní úlohu. Absolventi 
maturitního studia různých typů středních škol (G, 
SOŠ, SOU) mají různou šanci k přijetí na vysokou 
či vyšší odbornou školu. Tradičně nejvyšší úspěš-

nost v přijímacím řízení do terciárního vzdělávání 
vykazují absolventi gymnázií, kteří již vstupují 
do školy s cílem dalšího studia (úspěšnost přije-
tí na vysokou školu byla 77 % ve školním roce 
2005/06). Při vstupu do terciárního vzdělávání 
jsou nejúspěšnější absolventi všeobecného vzdě-
lání. Tato fakta se stala důvodem jeho podpory 
– předpokládá se navýšení podílu přijímaných do 
všeobecného vzdělávání ze všech přijatých na 
střední školy na 35 % ve školním roce 2010/11 
a až na 40 % do roku 2020/21.

Odborné vzdělávání ve vztahu k trhu práce

Odborné vzdělávání a trh práce jsou úzce 
propojeny a sledování nezaměstnanosti 
absolventů je významné nejen pro hod-

nocení souladu vývoje na trhu práce s vývojem 
přijímání do jednotlivých úrovní vzdělávání (a 
skupin oborů), ale také pro mapování sociálních 
podmínek mladých lidí a předcházení patologic-
kým jevům, které nezaměstnanost absolventů může 
vyvolávat. Možnost uplatnění absolventa na trhu 
práce je částečně předurčena absolvovaným stu-
dijním oborem, místem jeho bydliště a skutečností, 
že na trh práce odchází stále nižší podíl absolven-
tů, v roce 2005 již jen necelá polovina absolventů 
z oborů středního vzdělání zakončených maturitní 
zkouškou na SOŠ a cca 66 % z těchto oborů na 
SOU. Pouze z nástavbového studia se na trh prá-
ce dostává cca 80 % absolventů. Výrazné snížení 
neúspěšnosti absolventů na trhu práce u vzdělá-
vání s maturitní zkouškou souvisí s navyšováním 
přijímání do terciárního vzdělávání. U odborného 
vzdělávání souvisí s dokončením zahraničních 
investičních celků, snižujícím se přijímáním do 
středního vzdělávání s výučním listem a průběžně 
probíhající restrukturalizací odborného vzdělávání, 
které se začíná přizpůsobovat požadavkům trhu 
práce zejména tam, kde jsou navázány dobré kon-
takty mezi školami a zaměstnavateli. Svoji roli také 
sehrává rozvoj kariérového poradenství.
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22 Přístup k terciárnímu vzdělávání

Česká republika má dosud v rámci meziná-
rodních šetření jeden z nejnižších podílů 
účasti na terciárním vzdělávání, průměrná 

účast na terciárním vzdělávání v rámci EU osob 
ve věku 20-24 let se v roce 2003 pohybovala 
na úrovni 56,4 %, Česká republika v téže době 
dosáhla podílu 37,1 %, oba podíly však vykazují 
trvalý růst.

Přístup k terciárnímu, zejména vysokoškolské-
mu vzdělávání se v České republice zvyšu-
je. Možnosti studia se přibližují zájemcům, 

protože fakulty nebo jejich odloučená pracoviště 
jsou stále častěji zřizovány v krajích, které o tuto 
formu projevují zájem. Z kvalitních VOŠ vznikají 
neuniverzitní vysoké školy – např. v Jihlavě nebo 
Praze (2004), další ve Středočeském kraji je blíz-
ko ukončení schvalovacího procesu; kvalitní VOŠ 
spolupracují s fakultami VŠ a spolupodílí se tak 
na dalších možnostech bakalářského studia.

S rozvojem nabídky terciárního vzdělává-
ní se každoročně zvyšuje počet i podíl 
„čerstvých“ absolventů středních škol, kteří 

podávají přihlášky a těch, kteří jsou přijímáni jak 
na VŠ, tak na VOŠ. V posledních dvou letech se 
však zdá, že s rozvojem nabídky vysokoškolské-
ho vzdělávání se snižuje zájem o vyšší odborné 
vzdělávání, zejména ze strany absolventů všeo-
becného vzdělávání.

4. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Financování regionálního školství je vícezdro-
jové. Do škol a školských zařízení plynou 
fi nanční prostředky například z rozpočtů 

územních samosprávných celků, od dalších zři-
zovatelů, z fondů Evropské unie, ale zejména ze 
státního rozpočtu, a to především prostřednictvím 
rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Při poskytování rozhodujícího 
objemu fi nančních prostředků (cca 98-99 %) 
z rozpočtu MŠMT do regionálního školství se již 
od roku 1992 používá tzv. normativní metoda 
fi nancování.

Financování ze státního rozpočtu

Prioritami MŠMT při fi nancování výdajů regio-
nálního školství zajišťovaných z jeho rozpoč-
tu bude (kromě obecného zajištění platové 

úrovně u zaměstnanců RgŠ, odpovídající vývoji 
odměňování v celém veřejném sektoru) v období 
let 2008 až 2010 zejména:

zajištění probíhající kurikulární reformy,
zajištění růstu výdajů na učební pomůcky, učeb-
nice a školní potřeby poskytované bezplatně,
zajištění srovnatelnosti výdajů na jednoho žáka 
ve veřejném a soukromém (resp. církevním) sek-
toru RgŠ.

Výdaje na rozvojové programy

Do oblasti regionálního školství plyne vedle 
normativně rozepisovaných rozpočtových 
zdrojů také nemalá částka z rozpočtu MŠMT 

prostřednictvím různých účelově zaměřených pro-
gramů, které MŠMT každoročně vyhlašuje.

S ohledem na téměř neopakovatelnou mož-
nost využití fi nančních prostředků (z hledis-
ka objemu) z ESF v programovém období 

2007-13, přijala vláda České republiky usnesení, 
kterým ukládá členům vlády a doporučuje také 
hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy 
přehodnotit programy dosud hrazené ze státního 
rozpočtu a územních rozpočtů. V souladu s před-
pisy České republiky a Evropské unie by se měly 
programy realizovat z prostředků Evropské unie 
a uspořené národní fi nanční prostředky by pak 
měly být použity na spolufi nancování programů.



23Financování z ESF

V oblasti vzdělávání mohou být použity 
evropské fi nanční prostředky z Evropského 
fondu regionálního rozvoje, z fi nančního 

mechanismu EHP/Norsko, ale zejména z ESF.

Programové období 2004-2006

Z ESF se hradí v programovém období 2004-
06 projekty podané v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), 

kdy je vyžadována 25 % fi nanční spoluúčast 
ČR. Pro toto programové období bylo aloková-
no z prostředků ESF na celý OP RLZ 318,82 mil.  
a 103,61 mil. je spolufi nancováno ze státního 
rozpočtu. Z celkové částky bylo vyčleněno pro 
prioritu 3 týkající se podpory vzdělávání 143,64 
mil. Vedle OP RLZ se pro období 2004-06 posky-
tuje z ESF fi nanční podpora projektům podaným 
v rámci Jednotného programového dokumentu 
pro cíl 3 (JPD 3), který podporuje projekty v regi-
onu hlavního města Prahy. 

V tomto případě je však míra spolufi nancování 
50 % (státní rozpočet se podílí 39,5 %, HMP 
10,5 %, ESF 50 %). Celkový objem fi nančních 

prostředků určených na tento program je pro celé 
období 117,6 mil. (včetně spolufi nancování).

Programové období 2007-2013

Pro programové období 2007-2013 je navržen 
operační program Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (OP VK), pro který je MŠMT řídícím 

orgánem. Cílem tohoto programu je zkvalitňování 
a modernizace systému vzdělávání a podpora 
rozvoje lidských zdrojů pro posílení konkurence-
schopnosti české ekonomiky. Na OP VK je pro 
období 2007-2013 plánováno 7 % z prostředků 
strukturálních fondů EU, tj. částka 1 812 mil. Pro 
tento operační program je určena fi nanční spolu-
účast národních prostředků 15 % (tj. cca 320 mil.). 
Celkem fi nanční objem OP VK činí 2 132 mil.

S novým programovým obdobím 2007-13 
je možné čerpat prostředky ESF v rámci 
dalších operačních programů, které nejsou 

v gesci MŠMT. Jedná se např. o:
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož cílem 
je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí. 
Pro tento operační program je na celé pro-
gramovací období určeno 2,1 mld., z toho 
příspěvek EU činí 1,8 mld.. Řídícím orgánem 
je MPSV,
pro hlavní město Prahu je určen OP Praha-
Adaptabilita, na nějž je určeno 142 mil., z toho 
alokace z EU činí 121 mil.
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Odborné vzdělávání
v České republice 
2. STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY



2 Strategie
celoživotního učení ČR
2.

VYBRANÉ ČÁSTI PUBLIKACE, KTEROU VYDA-
LO MŠMT V R. 2008

Celoživotní učení představuje zásadní kon-
cepční změnu pojetí vzdělávání, jeho 
organizačního principu, kdy všechny 

možnosti učení – ať už v tradičních vzdělávacích 
institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo 
ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, 
který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi 
vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje zís-
kávat stejné kvalifi kace a kompetence různými ces-
tami a kdykoli během života1. Formální vzdělávací 
systém vytváří pro toto pojetí celoživotního učení 
nezbytné základy, tvoří však jen jednu jeho část. 
Každému člověku by měly být poskytovány mož-
nosti vzdělávat se v různých stadiích svého života 
v souladu se svými možnostmi, potřebami a zájmy. 
Celoživotní učení chápe veškeré učení jako nepře-
rušenou kontinuitu „od kolébky do zralého věku“. 
Vysoce kvalitní základní a všeobecné vzdělávání 
pro všechny, od nejútlejšího dětství, je jeho základ-
nou. Mělo by zajistit, že se člověk „naučí učit se“ 
a že bude mít k učení pozitivní postoj. 

Následující počáteční i další odborné 
vzdělávání by mělo vybavovat člověka 
dovednostmi a schopnostmi invenčně 

řešit novodobé problémy udržitelného rozvoje, 
sociální soudržnosti i ekonomiky založené na 
znalostech a nemělo by postrádat morální obsah.
Aby vůbec mohlo dojít k zásadním změnám, musí 
všichni klíčoví aktéři na úrovni vlády, regionů, pod-
niků i jednotlivců podporovat celoživotní učení jako 
jeden z rozhodujících faktorů konkurenceschopnos-
ti země. Předpokladem rozvoje celoživotního učení 
je proto vytvoření motivačního, právně-ekonomic-
kého prostředí, které umožní, aby prostředky byly 
vynakládány efektivně. Investice do celoživotního 
učení musí být chápány jako rozvojové investice 
s nejvyšší prioritou, jejichž efekty jsou signifi kantní 
zejména v dlouhodobém výhledu.

1) Palán, Z.: Celoživotní učení. In: Kalous, J. – Veselý, A.: Vybrané 
problémy vzdělávací politiky. Praha, Karolinum 2006, str. 25-37 
(v tisku).



3Na doporučení Evropské komise připravily všechny země EU 
své strategie celoživotního učení. Od roku 2007 ji má i Česká 
republika. Dokument byl dne 11.7.2007 schválen Vládou ČR2.

Strategie celoživotního učení ČR je základním dokumentem pro 
ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti a před-
stavuje ucelený koncept celoživotního učení. Její ambicí je stanovit 

postupně dosažitelné cíle, které mohou být podpořeny mimo jiné pro-
středky z evropských fondů v programovacím období 2007–2013. Není 
ovšem jejím úkolem navrhovat postupy realizace, protože ty musí být 
výsledkem konsenzu zainteresovaných aktérů veřejné politiky.

Strategie vychází z analýzy základních strategických dokumentů 
ČR i EU, které se z různých úhlů pohledu dotýkají nebo přímo 
zabývají otázkami celoživotního učení. Akceptuje komplexní pojetí 

celoživotního učení prezentované v těchto dokumentech, zahrnující jak 
ekonomický, tak environmentální a sociální aspekt. V tomto smyslu je 
s těmito dokumenty plně v souladu. Přínos Strategie celoživotního učení 
ČR spočívá především v propojení dílčích aspektů zmíněných v jednot-
livých dokumentech do myšlenkově uceleného konceptu celoživotního 
učení a dále pak v záměru propojit úsilí všech zainteresovaných aktérů 
při realizaci konceptu celoživotního učení.

Na základě analýzy současného stavu rozvoje celoživotního uče-
ní v ČR a jeho jednotlivých segmentů (počáteční všeobecné 
a odborné, terciární, další vzdělávání) jsou vymezeny základní 

strategické směry jeho rozvoje, které by měly být prioritně podporovány. 
Tyto strategické směry jsou pak dále konkretizovány do opatření, při-
čemž je sledována jejich synergická vazba na relevantní operační pro-
gramy ESF3. Strategie svými návrhy směřuje k odstranění bariér a cílené 
podpoře těch aspektů celoživotního učení, které umožní, aby se učení 
po celý život stalo realitou pro všechny.

I. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Vymezení pojmu celoživotní učení

Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap, které označujeme 
jako počáteční a další vzdělávání.

2) usnesení č. 761 ze dne 11. července 2007
3) Jedná se zejména o Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační 
program lidské zdroje a zaměstnanost.
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4 Počáteční vzdělávání zahrnuje:
Základní vzdělávání (primární a nižší sekundár-
ní stupeň – ISCED 1, 2), které má všeobecný 
charakter a kryje se zpravidla s dobou plnění 
povinné školní docházky.
Střední vzdělávání (vyšší sekundární stupeň 
– ISCED 3), které má všeobecný nebo odbor-
ný charakter, je ukončeno maturitní zkouškou 
(ISCED 3A), výučním listem (ISCED 3C) nebo 
závěrečnou zkouškou (ISCED 3C). Součástí 
středního vzdělání je v ČR i tzv. nástavbové 
studium pro absolventy středního vzdělání 
s výučním listem (ISCED 4) ukončené maturitní 
zkouškou.
Terciární vzdělávání (ISCED 5, 6), zahrnuje 
široký sektor vzdělávací nabídky následují-
cí zpravidla po vykonání maturitní zkoušky. 
Poskytuje specializované vzdělání odborné 
nebo umělecké. Náleží k němu vysokoškolské 
vzdělávání uskutečňované vysokými školami, 
vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyšší-
mi odbornými školami a částečně i vyšší odbor-
né vzdělávání v konzervatořích.

Počáteční vzdělávání probíhá zejména v mla-
dém věku a může být ukončeno kdykoli po 
splnění povinné školní docházky vstupem 

na trh práce nebo přechodem mezi ekonomicky 
neaktivní obyvatele. Další vzdělávání probíhá 
po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po 
prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce4. 
Další vzdělávání může být zaměřeno na různoro-
dé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí 
důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském 
i osobním životě.

Celoživotní učení je v ideálním pojetí 
považováno za nepřetržitý proces, ve 
skutečnosti jde spíše o neustálou připra-

4) Zde se toto vymezení dalšího vzdělávání částečně překrývá s 
vymezením počátečního vzdělávání, a to tím, že zahrnuje i formál-
ní vzdělávání získané dospělými ve školském systému.

venost člověka učit se než o neustálé studium. 
Vychází se přitom ze zásady, že konkrétní získa-
né kompetence nejsou tak cenné jako schopnost 
učit se. Mluví se tedy spíše o celoživotním učení, 
nikoliv vzdělávání, aby se tím zdůraznil význam 
i takových učebních aktivit každého jedince, kte-
ré nemají organizovaný ráz, tzn. samostatného 
učení např. při práci, při pobytu v přírodě, na 
kulturních akcích apod.

Celoživotní učení tedy zahrnuje:
Formální vzdělávání, které je realizováno ve 
vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. 
Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy 
a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními 
předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravi-
dla navazujících stupňů vzdělání (základního 
vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělá-
ní s výučním listem, středního vzdělání s matu-
ritní zkouškou, vyššího odborného vzdělání 
v konzervatoři, vyššího odborného vzdělání, 
vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování 
je potvrzováno příslušným osvědčením (vysvěd-
čením, diplomem apod.).
Neformální vzdělávání, které je zaměřeno 
na získání vědomostí, dovedností a kompe-
tencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho 
společenské i pracovní uplatnění. Neformální 
vzdělávání je poskytováno v zařízeních zaměst-
navatelů, soukromých vzdělávacích institucích, 
nestátních neziskových organizacích, ve škol-
ských zařízeních a dalších organizacích. Patří 
sem např. organizované volnočasové aktivity 
pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, 
počítačové kurzy, rekvalifi kační kurzy, ale také 
krátkodobá školení a přednášky. Nutnou pod-
mínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je 
účast odborného lektora, učitele či proškoleného 
vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání.
Informální učení, které je chápáno jako proces 
získávání vědomostí, osvojování si dovednos-
tí a kompetencí z každodenních zkušeností 



5a činností v práci, v rodině, ve volném čase. 
Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se 
nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. 
televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formál-
ního a neformálního vzdělávání je neorganizo-
vané, zpravidla nesystematické a institucionál-
ně nekoordinované.

Celoživotní učení předpokládá komplemen-
taritu a prolínání uvedených forem učení 
v průběhu celého života, v podstatě vždy 

a všude. Vzhledem k tomu ani termín „celoživot-
ní“ plně nevyhovuje, protože zdůrazňuje pouze 
časovou dimenzi vzdělávání. V poslední době se 
proto uplatňuje i termín „všeživotní“ („lifewide“) 
učení, který zdůrazňuje, že učení probíhá ve 
všech prostředích a životních situacích.

Celoživotní učení je od konce 90.let nedíl-
nou součástí strategických dokumentů EU 
i ČR. EU k celoživotnímu učení přistupuje 

jak z hlediska zaměstnanosti a rozvoje lidských 
zdrojů, tak z hlediska vzdělávání. Současné 
evropské dokumenty ovšem již uplatňují pojetí 
komplexní, které zdůrazňuje jak ekonomický, tak 
environmentální a sociální rozměr celoživotního 
učení. Z tohoto komplexního pojetí vychází i stra-
tegie celoživotního učení ČR.

Např. Lisabonská strategie usiluje o evrop-
skou, co nejvíce konkurenceschopnou 
ekonomiku založenou na znalostech, 

poskytující trvalý růst, vytvářející více a lepších 
pracovních míst a umožňující sociální soudržnost. 
Následně se tyto koncepce objevují ve všech 
dalších dokumentech jako jsou: Kokova zpráva 
„Místa, místa, místa. Vytváření vyšší zaměstna-
nosti v Evropě“ zpracovaná v listopadu 2003 5, 
Kodaňská deklarace, Boloňská strategie apod.

5) Jobs, jobs, jobs. Creating more employment in Europe.“ Report 
of the Employment Taskforce chaired by Wim Kok. November 
2003.

Přímo v návaznosti na zasedání v Lisabo-
nu vydala Evropská komise v říjnu 2000 
Memorandum o celoživotním učení6 s cílem 

zahájit celoevropskou debatu o účinné strategii 
pro uskutečňování celoživotního učení na indivi-
duální a institucionální úrovni a ve všech sférách 
veřejného a soukromého života. 

Evropská rada v Bruselu v březnu 20067 
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 parla-
ment v říjnu 2006 návrh komise na zavedení 
nového akčního programu podpory celoživotního 
učení na období let 2007–2013. 

Tento program zahrnuje dosavadní i nové 
podprogramy, které se věnují vzdělávání od 
dětství až do pozdního věku. Jejich úkolem 

bude podporovat projekty a aktivity, které napo-
máhají vzájemné výměně, spolupráci a mobilitě 
mezi systémy vzdělávání a profesní přípravy 
v Evropské unii.

Ve strategických dokumentech ČR se CŽU 
objevuje např. v Národním programu 
rozvoje vzdělávání – Bílé knize8, Strategii 

hospodářského růstu9, Strategii rozvoje lidských 
zdrojů z r. 200310, Národním strategickém refe-
renčním rámci ČR 2007–201311.

6) Memorandum on Lifelong Learning: Commission Staff Working 
Paper (October 2000) – dostupné na webových stránkách EU: 
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/lll_en.html.
7) Zdroj: Rada Evropské unie: Evropská rada v Bruselu 23. a 24. 
března 2006 – Závěry předsednictví.
8) Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá 
kniha. MŠMT, 2001.
9) Strategie hospodářského růstu České republiky. Listopad 
2005.
10) Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. 
Národní vzdělávací fond, únor 2003.
11) Národní strategický referenční rámec ČR 2007–2013. 
Ministerstvo pro místní rozvoj, květen 2006.
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6 II. ANALYTICKÁ ČÁST

Strategie CŽU ČR je založena na důkladné analýze oblasti vzdělá-
vání. V kontextové analýze nalezneme souvislosti makroekonomic-
kého vývoje (tempa růstu HDP, sektorová struktura, podíl výdajů na 

vzdělávání), demografi ckého vývoje (věková skladba obyvatelstva a její 
změny, migrace a profesní mobilita) a stavu trhu práce. Z analýzy oblasti 
CŽU vyplývá několik charakteristik. Tradiční silnou stránkou české popu-
lace je skutečnost, že většina obyvatel získala alespoň vyšší sekundární 
úroveň vzdělání a pouze velmi malá část občanů zůstává bez odborné 
kvalifi kace. Podíl obyvatel, kteří dosáhli pouze základní úrovně vzdělá-
ní nebo nemají ukončenou ani tuto úroveň, v roce 2005 představoval 
kolem 10 %, zatímco v průměru EU-25 to bylo téměř třikrát více (29 %). 
Podíl obyvatel se středním vzděláním v ČR (76,8 % v roce 2006) patří 
mezi nejvyšší v Evropě. 

Je zřejmé, že udržení či další zvyšování participace mládeže na střed-
ním vzdělávání a jeho úspěšné ukončení bude obtížnější než v minu-
losti, resp. bude se muset brát větší ohled na specifi ka vzdělávaných, 

zejména pokud by docházelo k větší sociální diferenciaci populace 
nebo k většímu přílivu imigrantů z méně vyspělých zemí. Velmi nepříz-
nivá situace je v ČR pokud se týče podílu obyvatelstva, které dosáhlo 
terciární úrovně vzdělání. Česká republika se umisťuje hluboko pod prů-
měrem EU-25, který byl 23 %, zatímco v ČR to bylo pouze 13 %. Rozvoj 
terciárního stupně vzdělávání je důležitý z hlediska rostoucích nároků 
zaměstnavatelů, kteří vedle úzkých odborností stále více od pracovníků 
požadují jazykové a počítačové dovednosti, schopnost řešit problémy, 
samostatné rozhodování atd. V souvislosti s tím se odborné vzdělávání, 
které dříve mladí lidé završovali již na středním stupni, bude stále více 
přesouvat na terciární úroveň. Fenomén stárnutí populace, prodlužování 
věku odchodu do důchodu a tudíž delší setrvávání na trhu práce klade 
důraz na sledování kvalifi kační vybavenosti starší populace.

Vzdělanostní struktura starší skupiny obyvatelstva ve věku 50–64 
let je méně příznivá ve srovnání s věkovou skupinou 25–39letých. 
Ve starší věkové skupině bylo v r. 2005 výrazně vyšší zastoupení 

osob se základní nebo nižší úrovní vzdělání, a to 17 % oproti 7 %, 
a rovněž nedostatečné zastoupení osob s terciárním vzděláním (10,5 % 
oproti 12,3 %). Osob se středním vzděláním je mezi starší populací 
rovněž o něco méně (71,3 % oproti 78,7 %). Podstatnějším rozdílem však 
je, že mezi nimi daleko více převládají osoby vyučené, tj. se vzděláním 
bez maturitní zkoušky. Vzhledem k tomu, že v současné době je na 



7trhu práce poptávka po kvalifi kovaných dělnic-
kých profesích, nemusela by být tato skutečnost 
nevýhodou starších věkových ročníků. Problémem 
však je, že jejich kvalifi kace je v mnoha přípa-
dech zastaralá, neboť s novými technologiemi 
požadavky na výkon jednotlivých profesí prošly 
výraznými změnami. Dalšími charakteristikami 
jsou regionální rozdíly ve vzdělanostní struktuře 
populace, pouze malý růst vzdělanostní mobility, 
nedostatečné jazykové a ICT dovednosti. Strategie 
CŽU dále podrobně analyzuje problémy v jednot-
livých stupních vzdělávání (počáteční, terciární 
a další) i typech vzdělávání (formální, neformální, 
informální). 

Přehled výsledků analytické části strategie CŽU 
představuje přehledně SWOT analýza.

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY 
SOUČASNÉHO STAVU ROZVOJE CŽU 
– SWOT ANALÝZA

Silné stránky
Většina obyvatel dosáhla středního vzdělání 
(vyššího sekundárního stupně). 
Nízký počet obyvatel disponuje pouze základ-
ním vzděláním (nižším sekundárním stupněm).
Nadprůměrné výsledky funkční gramotnosti na 
1. stupni ZŠ.
Nízký podíl žáků, kteří předčasně opouštějí 
vzdělávací systém (resp. střední tj. vyšší sekun-
dární stupeň vzdělávání). 
Široké teritoriální pokrytí vzdělávacími instituce-
mi všech stupňů a typů. Rozmanitý systém ter-
ciárního vzdělávání (VOŠ, veřejné, soukromé 
a státní VŠ).
Decentralizovaný systém VŠ s plnou akademic-
kou svobodou, otevřený Evropě.
Velká a obsahově diverzifi kovaná nabídka stu-
dijních programů terciárního sektoru.
Vysoká poptávka po terciárním vzdělávání, 
zejména po vysokoškolském studiu. 

Rozmanitost a pestrost poskytovatelů zájmo-
vého vzdělávání a velký věkový rozptyl jeho 
účastníků.

Slabé stránky
Nízký celkový podíl populace s VŠ vzděláním; 
omezená společenská prestiž a kvalifi kační 
ukotvení bakalářského stupně vzdělání. 
Nedostatečná kvalifi kační vybavenost starší 
populace.
Nízká míra vybavenosti domácností aktuálními 
ICT (PC, internet).
Regionální rozdíly ve vzdělanostní úrovni populace.
Nízká vzdělanostní mobilita (děti nedosahují 
vyšší úrovně vzdělání než rodiče).
Nízká úroveň rozvoje klíčových kompetencí 
(vč. jazykových a ICT).
Nízká účast sociálních partnerů na rozvoji 
celoživotního učení. 
Chybí ucelený systém identifi kace vzdělávacích 
potřeb a dostupný individualizovaný systém 
poradenských a informačních služeb. 
Brzká selektivita vzdělávacího systému, omeze-
ná prostupnost.
Konzervativní postoje VŠ, malá míra vzájemné 
spolupráce, převažující orientace na graduální 
studium, pomalý rozvoj distančního studia na 
VŠ a VOŠ, které by umožňovalo kvalitní stu-
dium při zaměstnání, nedostatečná vazba na 
požadavky praxe a omezená spolupráce se 
zaměstnavateli. Studijní nabídka stále ještě 
plně neuspokojuje míru poptávky po terciárním 
vzdělání.
Přetrvávající nerovnost v přístupu k terciárnímu 
vzdělávání, projevující se zejména nižší mírou 
přístupu studentů z nižších sociálních vrstev.
Menší zájem o studium technických oborů 
a vysoká míra neúspěšnosti při tomto studiu. 
Neexistence systémového prostředí (systémové 
i fi nanční bariéry) pro další vzdělávání omezu-
je jeho rozvoj – na nabídkové straně chybí sys-
tém zajišťování kvality vzdělávacích programů 
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8 i vzdělavatelů; na poptávkové straně stimuly 
pro účast. 
Nízká účast dospělých ve všech formách dal-
šího vzdělávání. 

Příležitosti
Vytvoření otevřeného prostoru pro CŽU 
(Národní soustava povolání, Národní sousta-
va kvalifi kací a uznávání neformálního vzdě-
lávání a informálního učení podle zákona 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání, modulový a kre-
ditní systém ve vazbě na ECVET atd.).
Zvýšení poptávky po volnočasových aktivitách 
dětí, mládeže i dospělých umožní jejich další 
rozvoj. 
Kapacity základních a středních škol jsou 
využitelné pro další vzdělávání – školy centra 
vzdělanosti obce.
Kurikulární reforma na ZŠ a SŠ umožní rozvoj 
klíčových kompetencí a prohloubení motivace 
k CŽU.
Expanze terciárního sektoru umožní zevšeobec-
nění středního odborného vzdělávání a větší 
důraz na klíčové kompetence.
Diverzifi kace terciárního sektoru v návaznosti na 
Boloňský proces umožní další rozvoj bakalářských 
studijních programů orientovaných do praxe.
VŠ se mohou stát regionálními centry vzděla-
nosti a výzkumu nebo do vznikajících regionál-
ních center CŽU aktivně vstoupit.
Rozvoj distančního vzdělávání zapojí do vzdě-
lávání další cílové skupiny, zejména ekonomic-
ky aktivní dospělé.
Účast škol terciárního sektoru v mezinárodních 
vzdělávacích projektech a v projektech ESF ote-
vírá možnosti rozvoje vzdělávacích aktivit a ino-
vace studijní nabídky směrem k dalšímu rozvoji 
vzdělávání dospělých a podpoře CŽU.

Zrychlení technologických změn a alokace 
kvalifi kačně náročných investic povede ke zvý-
šení poptávky po dalším vzdělávání v průběhu 
produktivního věku.

Hrozby
Neprovázanost politik v oblasti vzdělávání, prů-
myslu, zdravotnictví, sociálních služeb a kultury.
Nesoulad nabídky kvalifi kací s potřebami 
hospodářské sféry (kvantitativně i kvalitativně); 
neprovázanost sféry vzdělávání se sférou prá-
ce vč. nedostatku praxe pro studující.
Nedostatečná péče o talenty, orientace na 
průměr.
Nerovnost v přístupu ke vzdělání povede 
k sociálnímu vylučování a může ohrozit sociální 
soudržnost.
Druhý stupeň ZŠ a střední (tj. vyšší sekundární) 
vzdělání s výučním listem  se mohou stát druho-
řadou vzdělávací cestou pro různým způsobem 
znevýhodněné.

 Nedostatky v kvalitě terciárního sektoru vzdělá-
vání (neuspokojivá provázanost výuky s výzku-
mem i s potřebami hospodářské sféry, stárnoucí 
pedagogický sbor, nepřipravenost pedagogů na 
specifi ka vzdělávání dospělých aj.).

Nedostatek fi nancí v terciárním sektoru,vysoká 
závislost na státním fi nancování a nízká podpo-
ra fi nancování ze soukromých zdrojů omezují 
jeho rozvoj.
Nedořešené zařazení bakalářského studia do 
odpovídající kvalifi kační úrovně vede k upřed-
nostňování zájmu bakalářů o okamžité pokra-
čování ve studiu magisterských programů před 
odchodem do praxe.
Slabé zapojení nezaměstnaných do rekvalifi kací 
povede k prohlubování jejich dlouhodobé neza-
městnanosti a k hrozbě sociálního vylučování.



9III. STRATEGICKÁ ČÁST

Strategickou část uvádí vize pro celoživotní 
učení v České republice: Poskytnout všem 
skupinám populace v průběhu celého živo-

ta příležitosti k získávání a uznávání kvalifi kací 
použitelných na trhu práce a ke zdokonalování 
klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění 
v pracovním, občanském i osobním životě. Vize 
pro celoživotní učení v ČR zdůrazňuje ekonomic-
ký, environmentální i sociální aspekt přínosu celo-
životního učení. Vzhledem k tomu se soustřeďuje 
na podporu:

a) osobního rozvoje
Celoživotní učení by mělo umožnit každému 
člověku rozvíjet se po celý život podle svých 
schopností a zájmů a usilovat o své uplatnění ve 
všech sférách života. Mělo by mu zprostředkovat 
vědomí jedinečnosti vlastní osobnosti bez pocitů 
ohrožení či vlastní nadřazenosti ve společnosti 
různých národů, jazyků a kultur. 

b) sociální soudržnosti a aktivního občanství
Celoživotní učení by mělo být jednou z nejvý-
znamnějších integrujících sil posilujících sociální 
soudržnost společnosti a environmentální odpo-
vědnost, a to nejenom předáváním sdílených hod-
not a společných tradic. Celoživotní učení může 
podstatně vyrovnávat životní příležitosti, omezovat 
vytlačování znevýhodněných skupin na okraj spo-
lečnosti a tím přispívat k její stabilizaci. Celoživotní 
učení může také významně přispět ke vzdělávání 
soudných, kritických a nezávisle myslících občanů 
s vědomím vlastní důstojnosti a s respektem k prá-
vům a svobodám ostatních, kteří mohou rozvíjet 
demokracii a občanskou společnost.

c) zaměstnatelnosti 
Celoživotní učení by mělo přispívat ke zvyšo-
vání zaměstnatelnosti, tzn. schopnosti nalézat 
zaměstnání a trvale se uplatňovat na trhu práce, 

a to nejen v ČR, ale také v zahraničí – zejména 
v Evropě. Vyžaduje orientovat všeobecné i odbor-
né vzdělávání na průběžné zvyšování fl exibility 
a adaptability člověka, na jeho tvořivost a inici-
ativu, na samostatnost a odpovědnost. Zároveň 
by mělo otevírat prostor pro inovace a podnikání 
a vytvářet tak nová pracovní místa.

STRATEGICKÉ SMĚRY

Na vizi navazují hlavní strategické směry. 
Ty představují sedm prioritních oblas-
tí, kterým by měla být v dalších letech 

věnována zásadní pozornost. Nastiňují základní 
představu o předpokládaném vývoji dané oblas-
ti včetně problémů a námětů, které by měly být 
předmětem dalších úvah, diskusí, vyjasňování 
a následného konkrétnějšího rozpracování.

1. UZNÁVÁNÍ, PROSTUPNOST

Vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení 
včetně uznávání výsledků neformálního vzdě-
lávání a informálního učení

Vzdělávání se realizuje mnoha různými způ-
soby a za různých podmínek. Dosud bylo 
uznáváno a certifi kováno celostátně plat-

nými doklady pouze formální školní vzdělávání. 
Identifi kovány a uznávány by však měly být všech-
ny typy vzdělávání a učení počínaje běžnou škol-
ní výukou až po získávání zkušenosti v rodinách, 
komunitách nebo na pracovišti, a to na základě 
výsledků tohoto vzdělávání. Uznávání výsledků 
vzdělání bez ohledu na to, kde a jak byly zís-
kány, také usnadní cestu k dalšímu studiu (např. 
umožní prominout některé zkoušky na základě 
zjištěných vědomostí a dovedností) i prokazová-
ní kvalifi kace při přijímání do zaměstnání (např. 
umožní nahradit odborné vzdělání dříve získaný-
mi profesními zkušenostmi). ČR již vykročila tímto 
směrem, avšak je na počátku celého procesu. 
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10 K řešení těchto otázek se přistupuje v několika rovinách, které je 
potřeba dále rozvíjet:

Právní: Dne 1. 8. 2007 nabyl účinnosti zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání12, který je významným krokem k zrovno-
právnění různých cest vedoucích k získání kvalifi kací. Do budoucna 
by bylo třeba uvažovat i o dalších krocích, které by umožnily zejména 
dospělým získat úplnou kvalifi kaci potřebnou pro uplatnění na trhu 
práce, aniž by usilovali o zvýšení stupně formálního vzdělání.
Systémová: Národní soustava kvalifi kací, založená na Národní sou-
stavě povolání, která vzniká na základě výše uvedeného zákona 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a s podporou projektu ESF, 
by měla vytvořit správní a vztahový rámec pro všechny kvalifi kace 
uznávané na trhu práce a umožnit identifi kaci, třídění a zařazování 
výsledků učení získaných různými cestami do 8 kvalifi kačních úrovní 
a do soustavy dílčích a úplných kvalifi kací. V návaznosti na EQF13 by 
pak měla existence NSK podpořit transparentnost a uznávání kvalifi -
kací získávaných v ČR na evropské úrovni, včetně jejich mezinárod-
ního uznání.
Procesuální: způsoby uznávání předchozího učení, tzn. postupy, jimiž 
se výsledky předchozího učení14 identifi kují, hodnotí, uznávají a cer-
tifi kují. Do budoucna by proto bylo důležité postupně rozvíjet ucele-
ný systém praktických postupů a nástrojů pro identifi kaci a uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení pro všechny 
úrovně kvalifi kací.

2. ROVNÝ PŘÍSTUP

Podporovat dostupnost a rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím 
příležitostem během celého životního cyklu

Dostupnost příležitostí k celoživotnímu učení pro všechny skupiny 
populace má výrazný vliv na sociální soudržnost. Nejedná se již 
pouze o prosazování rovnosti resp. snížení nerovností v přístupu 

ke školnímu vzdělávání, ale také o rovnost v přístupu k příležitostem dal-
šího vzdělávání.

12) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
13) EQF (European Qualifi cation Framework) Towards a European Qualifi cations Framework for 
Lifelong Learning. EC Brussels, 2005.
14) Výsledky předchozího učení zahrnují jak dílčí výsledky dosavadního formálního vzdělávání 
ve školách, tak výsledky neformálního vzdělávání v kurzech i výsledky informálního učení (sebe-
vzdělávání) a získaných zkušeností.



11Cestou ke snižování nerovností je zejména rozšíření nabídky vzdě-
lávacích příležitostí. Avšak to samo o sobě nevede ke snížení 
rozdílů v účasti na vzdělávání jednotlivců z různých sociálních 

skupin. Důležitá je zejména rozmanitost a dostupnost vzdělávací nabíd-
ky, která bude motivovat všechny skupiny populace s rozdílnými před-
poklady a zájmy k účasti na vzdělávání, a to na všech úrovních včetně 
dalšího vzdělávání. Zatímco kapacitní rozšíření nabídky vzdělávacích 
příležitostí se v ČR týká zejména terciárního a dalšího vzdělávání, potře-
ba větší rozmanitosti vzdělávacích příležitostí je žádoucí v celém spektru 
celoživotního učení.

Vysoká účast ve vyšším stupni sekundárního vzdělávání a nízká 
míra předčasných odchodů je v ČR umožněna právě různými 
vzdělávacími trasami, orientovanými na všeobecné nebo odborné 

vzdělávání. Země, kde převážná část žáků prochází na tomto stupni vše-
obecně vzdělávacími programy, se často potýkají s problémy udržení 
motivace těchto žáků a s vysokým podílem předčasných odchodů. Proto 
je důležité tyto různé možnosti směrování vzdělávací dráhy zachovat 
a rozvíjet tak, aby byla zachována odpovídající nabídka pro prakticky 
orientované žáky i pro slabé žáky, kteří mají se zvládáním učiva na této 
úrovni problémy.

V terciárním sektoru je problém dostupnosti nejpalčivější a jeho řeše-
ní spočívá zejména v rozvíjení rozmanitosti nabídky vzdělávacích 
příležitostí, ať již se to týká institucí (neuniverzitní, univerzitní) nebo 

forem studia (zejména distanční).

Zatímco v oblasti počátečního vzdělávání včetně terciárního je 
poptávka po vzdělávání vysoká, poptávka i účast v dalším vzdě-
lávání je v ČR velmi nízká. Řešením je proto vytvářet možnosti, 

aby si každý mohl i v dospělém věku zvýšit úroveň svého formálního 
vzdělání, ale zejména aby mohl doplňovat a rozvíjet své profesní doved-
nosti v souladu s měnícími se podmínkami trhu práce a tak zvyšovat či 
alespoň udržovat své šance na zaměstnání.

Je proto nezbytné podporovat vzdělávání pedagogických pracovní-
ků ve využívání specifi ckých metod výuky při práci s dospělými. To 
je důležité také proto, aby ke vzdělávání byli získáni i ti nejméně 

kvalifi kovaní občané, kteří z něho byli dosud vyloučeni nebo se ho 
zúčastňovali minimálně.
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12 Rovnost v přístupu ke vzdělání je nemyslitelná 
bez specifi ckých opatření pro podporu vzdě-
lávání znevýhodněných skupin populace, 

zejména zdravotně a sociálně znevýhodněných 
osob, mladistvých a mladých nezaměstnaných 
do věku 25 let, starších osob, žen na rodičovské 
dovolené a po návratu z ní, etnicky znevýhod-
něných, imigrantů a pracovníků s nízkou nebo 
žádnou kvalifi kací.

Značná část dalšího vzdělávání je organi-
zována podniky, ať již se uskutečňuje na 
pracovišti nebo mimo něj. Mezi podniky 

jsou velké rozdíly v přístupech k rozvoji zaměst-
nanců. Zaměstnanci malých a středních podniků 
mají ztížený a omezený přístup ke vzdělávání. 
K jeho odstranění je nutno poskytovat podporu 
nejen fi nančního rázu na úhradu nákladů spoje-
ných s realizací školících kurzů, ale také metodic-
ké vedení a poradenství při koncipování školení, 
a dále pomoc při vytváření podmínek pro uvolňo-
vání pracovníků na vzdělávání.

3. FUNKČNÍ GRAMOTNOST

Rozvíjet funkční gramotnost a další klíčové 
kompetence včetně schopnosti učit se v průbě-
hu celého života

Rovnost ve vzdělávání se týká nejen dostup-
nosti vzdělávacích příležitostí, ale i vybave-
ní klíčovými kompetencemi, které umožňují 

učit se po celý život. K nim patří zejména tzv. 
základní dovednosti neboli funkční gramotnost, 
která je defi novaná jako schopnost participovat 
na světě informací.

Z nových požadavků sféry práce, které jsou 
důsledkem světové globalizace a vývoje 
nových technologií, organizace práce 

a struktury podniků a tedy i nových požadavků na 
kvalifi kace pracovníků, vyplývají dále požadavky 

na další klíčové kompetence, pro které je charakte-
ristická především jejich přenositelnost, tj. možnost 
využití v nových a nepředvídaných situacích.

Zásadní je důsledně prosazovat kurikulární 
reformu, která omezuje důraz na předává-
ní vědomostí a zdůrazňuje naopak rozvoj 

obecnějších klíčových kompetencí. Tento obecný 
požadavek by se měl důsledně promítnout jak do 
rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé 
obory v základním a středním vzdělávání, tak do 
požadavků na přijímací zkoušky do vyšších stup-
ňů škol i do požadavků na závěrečné a maturitní 
zkoušky.

Velmi důležité je také rozvíjení klíčových 
kompetencí dospělých, a to zejména těch, 
na které nebyli během své školní výuky při-

pravováni, jako jsou např. informační technolo-
gie a problematika životního prostředí. Na úrovni 
jejich zvládnutí totiž závisí nejen možnost uplatnění 
na trhu práce, ale také motivace dospělých k dal-
šímu vzdělávání. Pro rozvoj klíčových kompetencí 
dospělých by dále měly být vyvíjeny specifi cké 
metody a kurzy (zejména pro skupiny dospělých 
uchazečů a zájemců o zaměstnání a pro všechny 
osoby znevýhodněné na trhu práce), a to včetně 
přípravy lektorů, trenérů a konzultantů.

4. SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ

Spoluprací se sociálními partnery podporo-
vat soulad nabídky vzdělávacích příležitostí 
s potřebami ekonomického, environmentálního 
a sociálního rozvoje

Problematika souladu vzdělávací nabídky 
a potřeb trhu práce je velmi široká a u nás je 
řešena pouze dílčími projekty, které nejsou 

vzájemně propojené a jejichž výsledky neslouží 
jako pravidelný zdroj informací, který by mohli 
uživatelé na různých úrovních běžně využívat. To 



13by se mělo změnit s konstituováním výše zmíněné Národní soustavy 
kvalifi kací, jejíž fungování by mělo být chápáno jako kontinuální pro-
ces slaďování požadavků na odborné kvalifi kace všemi zainteresova-
nými partnery ze sféry vzdělávání i ze sféry práce. Aktivity spojené 
s tvorbou Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifi kací 
by měly vytvořit a ověřit možnosti spolupráce mezi sférou vzdělávání 
a sociálními partnery formou tzv. sektorových rad. Sektorové rady by 
se tak mohly stát důležitou platformou pro větší a systematické zapojení 
zaměstnavatelů do celoživotního učení a mohly by sehrát významnou 
roli zejména v procesech ověřování a uznávání kvalifi kací, např. při 
ověřování způsobilosti autorizovaných osob, při zajištění kontroly při 
provádění zkoušek apod.

5. STIMULACE POPTÁVKY

Stimulovat poptávku po vzdělávání u všech skupin populace v prů-
běhu celého života

Poptávka po počátečním vzdělávání je v ČR stále vysoká, avšak 
určité skupiny populace stále nedosahují dostatečné úrovně vzdě-
lání a předčasně odcházejí nebo jsou ohroženy předčasným 

odchodem ze vzdělávání, aniž by získaly kvalifi kaci uplatnitelnou na 
trhu práce. Přestože v ČR netvoří tyto skupiny vysoký podíl (cca 6–8 % 
populačního ročníku), je třeba, aby byla věnována zvýšená pozornost 
zejména posílení jejich motivace k setrvání nebo návratu do vzděláva-
cího systému.

Nastavení sociálního systému by se mělo změnit zejména pro 
rodiny, kde vzdělání není považováno za prioritu, kde rodiny 
žijí ze sociálních dávek a rodiče dětí jsou často nezaměstnaní. 

Jeho změny jsou nevyhnutelné proto, že je třeba podnítit zájem rodičů 
ponechat dítě v počátečním vzdělávání a motivovat nezaměstnané mla-
dé lidi k aktivnímu jednání a k návratu ke vzdělávání. Musí to pro ně být 
ekonomicky výhodnější než nezaměstnanost. Dále bude nutno řešit sys-
témovou podporu sociálně slabších žáků a studentů na všech stupních 
škol (sociální stipendia existují pouze na vysokých školách, na středních 
školách existuje pouze ad hoc grantová podpora romských studentů).

Pro podporu motivace dospělých k dalšímu vzdělávání je důleži-
tá společenská atmosféra a míra, v jaké vláda a sociální partneři 
podporují profesní i zájmové vzdělávání dospělých. To je v ČR 

stále velký problém, protože přes proklamativní vyjádření nebyla přijata 

2.
 S

tr
a

te
g

ie
 c

el
ož

iv
ot

ní
ho

 u
če

ní
 Č

es
ké

 re
pu

bl
ik

y



14 žádná opatření podporující poptávku jednotliv-
ců, komunit a podniků po vzdělávání tak, aby se 
zjednodušil přístup ke vzdělávání (např. aby byla 
dostupná zařízení péče o děti a jejich volný čas) 
a vzdělávání se stalo důležitou a výhodnou inves-
ticí pro jejich osobní rozvoj i pracovní postup. 
Finanční pobídky pro účast jednotlivce v dalším 
vzdělávání je třeba zaměřit jak na podporu cel-
kové účasti v dalším vzdělávání, tak na podporu 
účasti specifi ckých skupin populace.

6. KVALITA

Podporovat zajišťování kvalitní nabídky vzdě-
lávacích příležitostí

Kvalita je důležitou dimenzí celoživotního učení 
a týká se všech jeho složek, tzn. poskytova-
telů (škol, vzdělávacích fi rem), vzdělávacích 

programů i vzdělavatelů (učitelů, lektorů). Zatímco 
v počátečním vzdělávání jsou mechanismy zajišťo-
vání kvality do určité míry konstituovány (např. 
zařazování škol do školského rejstříku, schvalování 
rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé 
obory v základním a středním vzdělávání, akre-
ditace vzdělávacích programů pro vyšší odborné 
vzdělávání a studijních programů vysokých škol, 
inspekce, závěrečné zkoušky apod.) a lze spíše 
uvažovat o tom, do jaké míry plní svou úlohu, 
v oblasti dalšího vzdělávání žádný mechanismus 
zajišťování kvality neexistuje, kromě akreditace 
rekvalifi kačních programů.

Zajišťování kvality by mělo být založeno na 
kombinaci externí evaluace a sebehodno-
cení a na kombinaci formálních procedur 

a neformálního (zkušenostního) způsobu zajišťo-
vání kvality. Decentralizované řízení a podpora 
konstrukce vzdělávacích programů přizpůsobe-
ných místním potřebám vede zákonitě ke zvýšené 
potřebě monitorování celého systému vzhledem ke 
stanoveným cílům. Důležitá jsou také srovnávací 

mezinárodní šetření, která poskytují cennou zpět-
nou vazbu o úrovni rozvoje jednotlivých aspektů 
celoživotního učení v ČR. Externí evaluace by 
měla být vyvážena sebehodnocením. To se týká 
zejména škol a jiných poskytovatelů vzdělávání.

7. PORADENSTVÍ

Rozvíjet informační a poradenské služby

Celoživotní učení tvoří rozmanitý a fl exibilní 
systém vzdělávacích příležitostí, a pro-
to je pro jeho účastníky nezbytné, aby 

existoval efektivní poradenský a informační sys-
tém o vzdělávání a zaměstnání, který každému 
umožní najít si svou vlastní vzdělávací dráhu. 
V současné době je v ČR poradenství zaměřeno 
na žáky základních škol při volbě navazujícího 
vzdělávání na středních školách, event. na žáky 
středních škol při volbě terciárního vzdělávání 
a na nezaměstnané. V obou případech se týká 
převážně zásadních dlouhodobých nebo i krát-
kodobých rozhodnutí o vzdělávání nebo uplatně-
ní na trhu práce.

Základním úkolem je tedy vytvořit komplexní 
informační a poradenský systém dostupný 
všem skupinám populace v průběhu celého 

života i zaměstnavatelům, a to na základě pro-
pojení již existujících kapacit. Celá řada aktivit je 
již realizována, avšak je třeba podpořit zejména 
efektivní spolupráci a koordinaci mezi poskytova-
teli poradenských služeb v resortu MPSV a MŠMT 
a také koordinaci na národní, regionální a místní 
úrovni. Poradenské služby jsou dosud často roz-
tříštěné, je tedy důležité podpořit takovou jejich 
provázanost, aby se klientovi dostalo jak relevant-
ních informací, tak poradenství, příp. pedagogic-
ko-psychologických služeb. Zásadním úkolem je 
zvýšit dostupnost poradenských služeb, pomoci 
propojit poradenské a vzdělávací činnosti ve 
školách a podpořit další rozvoj poradenských 



15a informačních služeb o vzdělávání a zaměstnání 
pro dospělé dostupný pro všechny.

Dostupnost informačních a poradenských 
služeb by měla být dále podpořena služ-
bami s využitím moderních technologií. 

Přestože již fungují některé informační systémy, 
bylo by vhodné je propojit a uživatelsky zjed-
nodušit tak, aby informace ze všech zdrojů byly 
dostupné z jednoho místa. Důležité je také roz-
víjet přímé poradenské služby s využitím např. 
telefonního jednání, elektronické pošty apod.

NÁVRHY OPATŘENÍ NA PODPORU ROZVOJE 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Strategie celoživotního učení předkládá pro 
jednotlivé oblasti také návrhy opatření na 
podporu rozvoje CŽU. Opatření jsou for-

mulována tak, aby mohla být dále konkretizová-
na a rozpracována pro potřeby implementace. 
Mohou sloužit i jako orientační hlediska při konci-
pování a hodnocení projektů, resp. při rozhodo-
vání o tom, které projekty budou podporovány.

Předpokládá se, že při sestavování implemen-
tačního plánu bude mít koordinační úlohu 
MŠMT ve spolupráci s ostatními dotčenými 

resorty. Mimo konkrétní resorty, které Strategie 
uvádí pod jednotlivými opatřeními, se rovněž 
předpokládá spolupráce s kraji, profesními komo-
rami, zájmovými a profesními sdruženími, organi-
zacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, 
sektorovými radami, sdruženími právnických osob 
vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku 
škol a školských zařízení a reprezentací vysokých 
škol a případnými dalšími partnery.

Návrh opatření pro oblast počátečního (všeo-
becného a odborného) vzdělávání
A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvý-
šení funkční gramotnosti žáků. Odpovídá: MŠMT, 

ve spolupráci s MŽP, MZe, MR, MPSV, MZ
B. Snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání. 
Odpovídá: MŠMT, MPSV, MF
C. Rozvíjet mimoškolní aktivity a zájmové činnosti 
žáků. Odpovídá: MŠMT, MŽP, MZe, MR, MZ, MV

Návrh opatření specifi ckých pro počáteční 
odborné vzdělávání
D. Podporovat otevřenost a prostupnost mezi 
vzdělávacími programy středoškolského studia 
i mezi programy středoškolského a terciárního 
studia a jejich propojení na další vzdělávání. 
Odpovídá: MŠMT
E. Usnadnit přechod a uplatnění absolventů 
v praxi. Odpovídá: MŠMT, MPSV, MZe, MR, ve 
spolupráci s MPO

Návrh opatření pro terciární vzdělávání
A. Posílit rozvoj nabídky zejména bakalářských 
studijních programů. Odpovídá: MŠMT, MZe, 
MR, ve spolupráci s MPO
B. Cíleně a systémově podpořit rozvoj kvalit-
ních a efektivních forem vzdělávání. Odpovídá: 
MŠMT, MPSV
C. Podporovat pomocí účinných opatření překo-
návání bariér v přístupu k vyššímu odbornému 
a vysokoškolskému vzdělání v průběhu celého 
života. Odpovídá: MŠMT, MPSV, MV, MF
D. Zvyšovat kvalitu vysokých škol a jejich peda-
gogické činnosti. Odpovídá: MŠMT
E. Posílit možnosti prostupnosti terciárního sektoru 
vzdělávání a uznávání předchozího dosaženého 
vzdělání. Odpovídá: MŠMT
F. Podporovat spolupráci institucí působících v sek-
toru terciárního vzdělávání. Odpovídá: MŠMT
G. Posílit výukové kapacity vysokých škol pro 
vzdělávání dospělých z praxe. Odpovídá: 
MŠMT
H. Podpořit vícezdrojové fi nancování terciárního 
sektoru vzdělávání. Odpovídá: MŠMT (ve spolu-
práci s MF)
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16 Návrh opatření pro další vzdělávání
A. Stimulovat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření účasti na dalším 
vzdělávání a ke zvýšení investic do dalšího vzdělávání, provázat sys-
témovou a programovou složku fi nanční podpory dalšího vzdělávání. 
Odpovídá: MF, MŠMT, MPSV, ve spolupráci s MPO
B. Zajistit uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifi kace. 
Odpovídá: MŠMT
C. Vytvořit podmínky pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu 
práce. Odpovídá: MŠMT, MPSV, MZe, MR, ve spolupráci s MPO
D. Rozvinout nabídku dalšího vzdělávání podle potřeb klientů a zajistit 
dostupnost vzdělávacích příležitostí. Odpovídá: MŠMT, MPSV, MV, MF, 
MR
E. Zvýšit úroveň vzdělávání zaměstnanců podniků tak, aby se stalo 
účinným faktorem posilování konkurenceschopnosti podniků a profesní 
fl exibility zaměstnanců. Odpovídá: MZe, MR, MPSV, MF, MŠMT, ve 
spolupráci s MPO
F. Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání. Odpovídá: MŠMT, MPSV, MF
G. Rozvinout informační a poradenský systém pro uživatele dalšího 
vzdělávání. Odpovídá: MŠMT, MPSV

Provázanost hlavních strategických směrů s návrhy opatření pro jed-
notlivé segmenty celoživotního učení:

Hlavní strategické směry 
Strategie celoživotního 
učení ČR

Návrhy opatření pro jednotlivé segmenty celoživot-
ního učení

Počáteční 
všeobecné 
vzdělávání

Počáteční 
odborné 
vzdělávání

Terciární 
vzdělávání

Další 
vzdělávání

1. Uznávání, prostupnost ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
2. Rovný přístup ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
3. Funkční gramotnost ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
4. Sociální partnerství ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
5. Stimulace poptávky ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
6. Kvalita ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
7. Poradenství ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

☼  nepřímý zprostředkovaný vliv

☼ ☼  významná provázanost

☼ ☼ ☼ přímo podporovaná opatření



17IV. PROVÁZANOST STRATEGICKÝCH SMĚRŮ, NÁVRHŮ 
OPATŘENÍ STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A OPERAČNÍCH 
PROGRAMŮ ČR PRO OBDOBÍ 2007–2013

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), 
zpracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro 
čerpání prostředků z ESF, představuje základní operační program 

České republiky na podporu celoživotního vzdělávání pro období 2007–
2013. Defi nuje zaměření a hloubku intervencí v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách 
s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a utváření vhodného 
prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spoluprá-
ce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnou a výrobní sférou15.

Po obsahové stránce je OP VK členěn do třech prioritních os – první 
pro počáteční vzdělávání, druhá pro terciární vzdělávání, výzkum 
a vývoj a třetí pro další vzdělávání. Významným partnerem při 

budování systému dalšího vzdělávání a realizaci programů dalšího 
vzdělávání bude Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

V této oblasti je OP VK bezprostředně provázán s dalším zásadním 
Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), 
zpracovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí pro čerpání 

prostředků z ESF. Prostřednictvím OP LZZ bude podpořeno další vzdě-
lávání primárně zaměřené na zvyšování zaměstnatelnosti, získávání 
a prohlubování způsobilosti pro výkon povolání. OP LZZ má jako pri-
oritní osy adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů, aktivní politiku 
zaměstnanosti a zlepšení přístupu k práci, trvalé začlenění osob hle-
dajících zaměstnání a prevenci před nezaměstnaností. Věnuje se také 
rozvoji vzdělávání ve veřejné správě, veřejných službách a mezinárodní 
spolupráci.

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj je druhá prioritní osa OP VK, 
která bude rozvinuta investicemi z ERDF (European Research and 
Development Fund) prostřednictvím Operačního programu Výzkum 

a vývoj pro inovace (OP VV). Tento operační program zpracovalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s cílem posílit výzkumný, 
vývojový a proinovační potenciál ČR zajišťující růst, konkurenceschopnost 
a vytváření pracovních míst v regionech prostřednictvím vysokých škol, 
výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů. OP VV se od před-
chozích dvou operačních programů liší strukturou a typem podpory. 

15) OP VK verze k 31. 10. 2006, str. 1.
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Prioritní osy OP VV jsou zaměřeny na rozvoj kapacit výzkumu a vývo-
je, rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým 
ve výzkumu a vývoji a na posilování kapacit vysokých škol pro 

terciární vzdělávání. Vzhledem ke Strategii celoživotního učení bude mít 
OP VV bezesporu významný vliv na kvalitu terciárního vzdělávání (strate-
gický směr 6). U ostatních strategických směrů lze předpokládat nepřímý 
zprostředkovaný vliv těchto „tvrdých“ investic na rozvoj celoživotního 
učení.

Pro území hlavního města Prahy je na podporu celoživotního učení 
připraven samostatný Operační program Praha Adaptabilita (OP 
PA), který bude rovněž fi nancován z prostředků ESF. Region hlav-

ního města je na rozdíl od ostatního území ČR svým HDP na obyvatele 
výrazně nad úrovní průměru EU 25. Proto se na jeho fi nancování z ESF 
vztahují jiná pravidla a vytváří samostatné operační programy. Svou 
strukturou, prioritami a zaměřením odpovídá OP PA operačním progra-
mům pro zbytek území ČR. Programy se vzájemně doplňují a přitom 
respektují regionální specifi ka.

Následující tabulka představuje míru provázanosti hlavních strate-
gických směrů Strategie celoživotního učení s OP VK a OP LZZ. 
Sedm základních strategických směrů se zde potkává s prio-

ritními osami dvou výše uvedených stěžejních operačních programů. 
U každého strategického směru lze vyčíst míru podpory navrhovanou 
v tom kterém operačním programu.



19Hlavní strategické směry 
Strategie celoživotního 
učení ČR

Návrhy opatření pro jednotlivé segmenty celoživot-
ního učení

Počáteční 
všeobecné 
vzdělávání

Počáteční 
odborné 
vzdělávání

Terciární 
vzdělávání

Další 
vzdělávání

1. Uznávání, prostupnost ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
2. Rovný přístup ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
3. Funkční gramotnost ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
4. Sociální partnerství ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
5. Stimulace poptávky ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
6. Kvalita ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
7. Poradenství ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

☼ nepřímý zprostředkovaný vliv

☼ ☼  významná provázanost

☼ ☼ ☼ přímo podporované aktivity
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Odborné vzdělávání
v České republice 
3. PŘEHLED O ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE



2 Přehled
o odborném

vzdělávání v ČR

3.

VYBRANÉ ÚDAJE Z DOKUMENTU, 
REFERNET ČESKÁ REPUBLIKA, 2004 - 2007

TÉMA 1: SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ KONTEXT

1.1. POLITICKÝ A SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ 
KONTEXT

Česká republika (ČR) je od roku 2000 
z hlediska správního rozdělena do čtr-
nácti územněsprávních celků nazývaných 

kraje (NUTS 3), řízených krajskými samospráva-
mi, v jejichž čele stojí volení hejtmani. Z hlediska 
dlouhodobých vývojových trendů předpokládá 
střední varianta demografi cké prognózy změnu 
struktury obyvatelstva v neprospěch mladších 
věkových skupin.

1.2. EKONOMIKA A UKAZATELE TRHU PRÁCE

Struktura české ekonomiky se výrazně změ-
nila po roce 1989, dosud ale přetrvávají 
některé strukturální rozdíly: v ČR je výraz-

ně vyšší podíl průmyslu a stavebnictví na hrubé 
přidané hodnotě a zaměstnanosti oproti stavu 
v EU-25, naopak ČR zaostává v případě podílu 
sektoru služeb. Význam sektoru služeb se přitom 
soustavně zvyšuje zejména díky rostoucímu podí-
lu služeb pro podniky.

Míra zaměstnanosti v ČR dosud převyšuje 
úroveň EU-25, nicméně od roku 1989 
s menšími výkyvy soustavně klesá. Tento 

pokles byl od druhé poloviny 90. let spojen s ná-
růstem nezaměstnanosti (míra nezaměstnanosti 
vzrostla ze 4 % v roce 1995 na 7,1 % v roce 2006) 
a rovněž počtu ekonomicky neaktivních (míra eko-
nomické participace obyvatelstva se snížila z 61,5 
% v roce 1995 na 59,4 % v roce 2005). ČR vyka-
zuje oproti EU-25 větší rozdíl mezi mírou zaměst-
nanosti mužů a žen, tento rozdíl se pohybuje na 
stabilní úrovni, cca 16% ve prospěch mužů.



3Vývoj nezaměstnanosti v České republice 
byl v období transformace značně odlišný 
oproti ostatním tranzitivním zemím. Míra 

nezaměstnanosti začala totiž v ČR výrazněji 
narůstat až od roku 1997 (do té doby se pohybo-
vala kolem 4 %). Rozdíly v míře nezaměstnanosti 
mužů a žen jsou v ČR vyšší oproti EU-25. Rozdíl 
v EU-25 se pohybuje kolem 2 % v neprospěch 
žen, v ČR je to až 4 %. 

Míra nezaměstnanosti ve skupině mladší 
25 let nepřesahuje výrazně úroveň EU-
25 a udržuje se na úrovni cca 18,5 %. 

Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na cel-
kových veřejných výdajích v ČR mírně klesl ze 
4,6 % v roce 1995 na 4,5 % v roce 2003, stále 
však zaostává za hodnotou EU-25 (5,2 %).

1.3. VZDĚLANOSTNÍ ÚROVEŇ POPULACE

Vzdělanostní struktura populace (25-64 let) 
podle základních úrovní ISCED se v ČR 
oproti EU-25 vyznačuje výrazně nižším 

podílem skupiny se základním vzděláním a nižším 
podílem skupiny s terciárním vzděláním, oproti 
tomu velmi vysoký je podíl skupiny se středoškol-
ským vzděláním. 

Nízký podíl skupiny s terciárním vzděláním 
byl připisován zejména nedostatečné 
nabídce terciárního vzdělávání, hlavně 

krátkodobých studijních programů typu ISCED 5B 
v nedávné době. V současné době se nabídka 
zlepšila.

Ve srovnání s EU-25 je velmi příznivá pozice 
České republiky v případě podílu populace 
ve skupině 18-24 let, která dosáhla nejvýše 

základního vzdělání a neúčastní se vzdělávání či 
dalšího vzdělávání. Přes mírný nárůst stále dosa-
huje méně než poloviční úrovně oproti EU-25.

TÉMA 2: VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 
– CÍLE, RÁMCE, MECHANISMY, PRIORITY

2.1. CÍLE A PRIORITY

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, 
tzv. Bílá kniha, byl v březnu 2001 projed-
nán vládou. V návaznosti na Bílou knihu 

byl vypracován Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy (DZ), který vymezu-
je základní státem podporované záměry rozvoje 
vzdělávací soustavy. V návaznosti na Dlouhodo-
bý záměr byly vypracovány Dlouhodobé záměry 
rozvoje vzdělávání v jednotlivých krajích ČR (14). 
Příprava obou úrovní zpracování, republikové 
i krajské, je navzájem propojena – časově, postu-
pem zpracování i strukturou. Metodicky je řízena 
a koordinována MŠMT.

Z uvedených koncepčních a legislativních 
materiálů platných pro celou vzdělávací 
soustavu vyplývají i hlavní směry a priori-

ty rozvoje VET (odborné vzdělávání a příprava 
– vocational education and training). 

K nim patří zejména:

Kurikulární reforma
Kurikulární reforma je založena zejména na 
přechodu od osvojování velkého množství faktů 
k rozvoji klíčových kompetencí jako je práce 
s informacemi a informačními technologiemi, cizí 
jazyky, komunikační dovednosti apod. a na kon-
taktu škol s trhem práce. Tento trend se odrazí 
v dvoustupňové tvorbě vzdělávacích programů, 
kdy rámcové vzdělávací programy budou celo-
státně závazné pro určitý stupeň a obor vzdělání. 
Školní vzdělávací programy umožní výraznou 
individuální profi laci škol, přizpůsobení potřebám 
jejich žáků a potřebám regionálních trhů práce 
(viz také téma 7).
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4 Reforma ukončování středoškolského studia a přípravy
Závěrečné zkoušky v učebních oborech se zkvalitní zavedením objek-
tivizace všech částí závěrečných zkoušek (písemné, ústní a zejména 
praktické části, při níž se významně uplatní spolupráce se sociálními 
partnery). Reforma maturitní zkoušky bude spočívat v zavedení státní, 
centrálně zadávané a vyhodnocované části pro vybrané všeobecně 
vzdělávací předměty. Odborná část maturitní zkoušky bude součástí její 
školní části a odpovědnost za její realizaci a hodnocení bude mít škola 
(viz také téma 8).

Péče o kvalitu, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání
Poměrně značný stupeň autonomie škol je nezbytné vyvážit systematic-
kým hodnocením dosažených výsledků. Cílem je vytvoření uceleného 
systému monitorování a hodnocení škol, který využívá nástroje externí 
evaluace a zavedení systému péče o kvalitu škol založeného na jejich 
vlastní evaluaci a evaluaci výsledků vzdělávání žáků (viz také téma 8).

Rozvoj integrovaného diagnostického, informačního a poradenské-
ho systému v oblasti vzdělávání
Tento systém má integrovat systémy pedagogicko-psychologického pora-
denství a informačně poradenská střediska pro volbu povolání a rozšířit 
je o služby školních psychologů (viz také téma 9).

Optimalizace vzdělávací nabídky a institucionální struktury počáteč-
ního odborného vzdělávání
Vzdělávací nabídka počátečního odborného vzdělávání se má více při-
blížit potřebám jednotlivých krajů, trhu práce a očekávaným možnostem 
budoucího uplatnění absolventů. Posílit se má zejména nabídka počáteč-
ního odborného vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou. Základním 
úkolem zejména na úrovni krajů je optimalizace sítě středních škol.

Podpora rozvoje terciárního vzdělávání, zejména bakalářského studia
Dořešit je potřeba hlavně další vývoj vyšších odborných škol, posílit 
jejich pojetí jako krátkého typu profesního terciárního vzdělávání (ISCED 
5B), postavení a vazby na vysokoškolské vzdělávání a rozložení sítě 
škol po republice.

Rozvoj dalšího odborného vzdělávání jako součásti celoživot-
ního učení
V březnu 2006 byl schválen zákon o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání s účinností od srpna 2007. Tento zákon řeší i otázky 
uznávání neformálního a informálního učení.



5TÉMA 3: INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

3.1. ADMINISTRATIVNÍ RÁMEC

Řízení a správa odborného vzdělávání a pří-
pravy byly silně ovlivněny reformou veřejné 
správy v r. 2001. Hlavními principy této 

reformy byly decentralizace, posílení úlohy regi-
onální samosprávy a podpora autonomie škol. 
Podobné trendy se týkají i systému fi nancování. 
Všechny školy počátečního odborného vzdělá-
vání, s výjimkou škol vysokých, jsou fi nancovány 
ministerstvem školství přes krajské úřady, které roz-
dělují prostředky jednotlivým školám. Soukromé 
školy, které jsou zařazené do sítě škol, jsou rovněž 
fi nancovány obdobným způsobem z veřejných 
zdrojů a pouze menší část svých příjmů získávají 
ze zdrojů soukromých (více viz téma 10).

Hlavní odpovědností MŠMT je:
vytvářet koncepci a strategii národní vzděláva-
cí politiky,
stanovit kurikulární politiku a starat se o kvalitu 
ve vzdělávání,
koordinovat veřejnou správu a fi nancování 
v oblasti vzdělávání včetně komunikace se 
sociálními partnery na národní úrovni, vydávat 
vyhlášky upravující podmínky vzdělávání ve 
školách, zajišťovat rozvojové a inovační pro-
gramy apod.

Regionální samosprávné orgány mají pří-
mou odpovědnost při zřizování a rušení 
škol a školských zařízení VET, spravují tyto 

školy a zabezpečují jejich investiční a provozní 
náklady. Jmenují ředitele jimi zřizovaných škol na 
základě konkursního řízení a se souhlasem minis-
terstva. Vzhledem k rozšíření autonomie škol mají 
jejich ředitelé významné pravomoci. Jsou zodpo-
vědní za implementaci schválených vzdělávacích 
programů, za kvalitu pedagogické práce a per-
sonální politiku i za management školy a efektivní 

vynakládání fi nančních prostředků. Při škole je 
zřízena jako poradní orgán rada školy, která se 
skládá ze zástupců zřizovatele, pedagogických 
pracovníků, rodičů (popř. zletilých žáků) a dalších 
partnerů.

3.2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO ODBORNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU

Počáteční odborné vzdělávání až po úroveň 
vyšších odborných škol je právně uprave-
no zákonem o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(tzv. školským zákonem), který vstoupil v platnost 
dnem 1.1.2005. Tento zákon stanoví podmínky, 
za nichž se vzdělávání uskutečňuje ve školách 
a školských zařízeních, vymezuje práva fyzických 
a právnických osob při vzdělávání a stanoví 
působnost orgánů vykonávajících státní správu 
a samosprávu ve školství.

Vysoké školy se řídí zákonem o vysokých 
školách z r. 1998, který umožnil zakládání 
soukromých vysokých škol a který změnil 

právní statut státních vysokých škol. Ty se staly 
tzv. veřejnými vysokými školami, přičemž novela 
z r. 2001 jim umožňuje také podnikat s vlastním 
majetkem a vybírat školné za kurzy tzv. celoživot-
ního učení.  

Dnem 1.1.2005 vstoupil v platnost zákon 
o pedagogických pracovnících, který nově 
defi nuje postavení pedagogických pracov-

níků a upravuje předpoklady pro výkon jejich 
činnosti, další vzdělávání a kariérní systém.

3.3. ROLE SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

Začlenění sociálních partnerů do odborného 
vzdělávání je založeno na dobrovolnosti 
a iniciativě zúčastněných stran. Stanoviska 

sociálních partnerů mají jen konzultativní povahu.
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6 Na národní úrovni je orgánem pro sociální 
vyjednávání Rada hospodářské a sociál-
ní dohody. Mimo jiné pokrývá také pro-

blematiku vzdělávání, kterou se zabývá pracovní 
tým pro vzdělávání a lidské zdroje a Rada vlády 
pro rozvoj lidských zdrojů.

Na sektorové úrovni existují některé přípa-
dy dobré spolupráce sociálních partne-
rů s odbornými školami. Spolupráce je 

podmíněna významem odvětví v regionu.

Na úrovni podniků se rovněž vyskytuje 
spolupráce se školami zejména tam, kde 
podnik přímo „odebírá“ absolventy.

Pozitivním krokem při přibližování obsahu 
odborného vzdělávání potřebám praxe 
je členství v tzv. oborových skupinách při 

Národním ústavu odborného vzdělávání, které 
vznikly v roce 1998 z pověření MŠMT a podí-
lejí se na formulování cílů a obsahu odborného 
vzdělávání.

TÉMA 4: POČÁTEČNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁ-
VÁNÍ

4.1. VÝCHODISKA – SYSTÉM VŠEOBEC-
NÉHO A POČÁTEČNÍHO ODBORNÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

Součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR 
jsou mateřské školy, základní školy, střední 
školy, konzervatoře, jazykové školy s prá-

vem státní jazykové zkoušky a vyšší odborné 
školy, které jsou kodifi kovány školským zákonem. 
Jsou sem začleněny i instituce poskytující zákla-
dy uměleckého vzdělání (zájmového) - základní 
umělecké školy. Součástí výchovně vzdělávací 
soustavy jsou rovněž školská zařízení výchovná 
a účelová, která podléhají školskému zákonu, 
popř. zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy. Nejvyšším článkem školské 
soustavy jsou školy vysoké, které jsou předmětem 
zákona o vysokých školách.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Střední školy poskytují střední vzdělání (vyšší 
sekundární - ISCED 3), a to buď všeobecné, 
nebo odborné. Charakteristickým znakem 

českého školského systému je, že prakticky všich-
ni absolventi základní školy (téměř 95 %) pokra-
čují v postobligatorní docházce do škol. Z těchto 
žáků převážná většina získává odbornou kvalifi -
kaci uznávanou trhem práce již na vyšší sekun-
dární úrovni.

Vývoj struktury středního všeobecného a od-
borného vzdělávání představuje jednu z nej-
významnějších změn, k níž v české školské 

soustavě po roce 1989 došlo. Poměr žáků přijí-
maných do oborů maturitních a nematuritních, 
který činil před rokem 1989 zhruba 40:60, se již 
v roce 1997 obrátil a stabilizoval se na poměru 
zhruba 60:40 ve prospěch maturitních oborů. 
Zastoupení odborného vzdělání zůstává na střed-
ní úrovni i nadále mimořádně vysoké: získává 
ho asi 81% středoškolské populace. Významnou 
změnu na této úrovni představuje rovněž vznik 
soukromých a církevních škol po roce 1989.

Předpokladem pro přijetí na střední školu je 
absolvování povinné školní docházky a spl-
nění podmínek přijímacího řízení.

Úspěšným ukončením vzdělávacího pro-
gramu středního vzdělávání se dosahuje 
těchto stupňů vzdělání: střední vzdělání 

s výučním listem, střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, či pouze střední vzdělání (bez výuční-
ho listu i maturitní zkoušky). Maturitní zkouška na 
všech typech škol opravňuje ucházet se o přijetí 
k terciárnímu vzdělávání.



7Střední školy se člení na tyto typy:
a) gymnázia jsou střední všeobecně vzdělávací 
školy nazývané tak v souladu se středoevropskou 
tradicí. Poskytují všeobecné střední vzdělání ukon-
čené maturitní zkouškou (ISCED 3A) a připravují 
žáky především k vysokoškolskému studiu,
b) střední odborné školy, které poskytují ve 
čtyřletém studiu střední odborné vzdělání ukon-
čené maturitní zkouškou (ISCED 3A) opravňující 
ucházet se o vysokoškolské vzdělávání, a kvali-
fi kují své absolventy k výkonu středních technic-
kých, ekonomických a obdobných funkcí,
c) střední odborná učiliště poskytují ve dvoule-
tých a tříletých oborech kvalifi kaci k dělnickým 
a obdobným povoláním (ISCED 3C). V malém 
počtu čtyřletých oborů ukončených maturitní 
zkouškou (ISCED 3A) poskytují střední odbor-
ná učiliště kvalifi kaci k náročným dělnickým 
povoláním a k funkcím provozního charakteru 
a současně otvírají cestu k vysokoškolskému 
vzdělávání. Střední odborná učiliště mohou 
také poskytovat roční a dvouleté programy 
(ISCED 2C) pro žáky, kteří ukončili povinnou 
školní docházku v nižším než 9. ročníku, nebo 
9. ročník nedokončili úspěšně, dále pro mlá-
dež se speciálními vzdělávacími potřebami 
a absolventy zvláštních či pomocných škol.

KONZERVATOŘE

Vzdělávání v konzervatoři rozvíjí znalosti, 
dovednosti a další schopnosti žáků získa-
né v základním a v základním uměleckém 

vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělání a při-
pravuje žáky pro výkon náročných uměleckých 
činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudeb-
ně dramatické umění.

Úspěšným absolvováním konzervatoře získa-
jí žáci střední vzdělání ukončené maturitní 
zkouškou (ISCED 3A), nebo vyšší odborné 

vzdělání (ISCED 5B) ukončené absolutoriem.

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Vyšší odborné školy (od roku 1995) připra-
vují pro kvalifi kovaný výkon náročných 
odborných činností. Absolventům středních 

škol, kteří své vzdělání ukončili maturitní zkouš-
kou, poskytují vyšší odborné vzdělání (ISCED 5B) 
ukončené absolutoriem.

VYSOKÉ ŠKOLY

Vysoké školy poskytují vzdělání ve třech 
druzích vzdělávacích programů: bakalář-
ském (ISCED 5B), magisterském (ISCED 

5A) a doktorském (v návaznosti na magisterské 
- ISCED 6). Do konce roku 1998 měly všechny 
existující vysokoškolské instituce univerzitní status. 
Od roku 1999 se otevřela možnost vzniku neuni-
verzitních vysokých škol.

4.2. NIŽŠÍ SEKUNDÁRNÍ ÚROVEŇ POČÁ-
TEČNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci středních odborných učilišť se mohou 
realizovat roční až dvouleté vzdělávací 
programy na úrovni ISCED 2C pro žáky 

s mentálním postižením různých stupňů. Mohou 
realizovat programy profesní přípravy žáků, kteří 
ukončili povinnou školní docházku v nižším než 
9. ročníku základní školy nebo 9. ročník základní 
školy absolvovali neúspěšně a programy připra-
vující absolventy zvláštních škol na výkon jedno-
duchých prací pomocného charakteru. 

Na závěr těchto učebních oborů žáci sklá-
dají závěrečné zkoušky a získávají výuč-
ní list. Střední odborná učiliště nabízejí 

i programy připravující na vykonávání jednodu-
chých pomocných činností v oblasti služeb nebo 
výroby. Absolventi, většinou s těžším mentálním 
postižením, získají pouze vysvědčení dokládající 
dosažení základního vzdělání (ISCED 2).
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8 4.3. POČÁTEČNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍ SEKUNDÁR-
NÍ ÚROVNI

Střední odborné vzdělávání má v ČR již více než stoletou tradi-
ci. Postupně došlo k rozšiřování podílu všeobecného vzdělávání 
a k prohlubování teoretických základů jednotlivých odborných 

předmětů. Školy poskytující odborné vzdělávání mívaly velmi úzkou spe-
cializaci. Nyní však značná část škol poskytuje více druhů vzdělávání, 
jak pokud jde o úroveň, tak pokud se jedná o obory.

Ve středních odborných školách se dosud vyučovalo podle kuri-
kulárních dokumentů schválených MŠMT. Ředitelé škol však měli 
možnost tyto dokumenty upravit. Do učebních plánů jsou zařazeny 

všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, cizí jazyk, 
matematika, přírodovědné předměty, občanská nauka, dějepis a tělesná 
výchova) a odborné předměty podle jednotlivých studijních oborů. 
Součástí odborných předmětů jsou i různá praktická, laboratorní, kon-
strukční a jiná cvičení. Do učebních plánů SOŠ jsou zařazena i období 
souvislé odborné praxe v podnicích a jiných institucích (více téma 7).

Ve středních odborných školách existuje jednak průběžné hod-
nocení, jednak závěrečné hodnocení žáků. Maturitní zkouška 
ve čtyřletých oborech SOŠ se v současnosti skládá z českého 

jazyka a literatury, z volitelného předmětu a z odborných předmětů. 
Zkouška z odborných předmětů má část teoretickou a část praktickou. 
Po úspěšném složení maturitní zkoušky žáci získávají vysvědčení o matu-
ritní zkoušce. Zaměstnavatelé bez výhrad uznávají vysvědčení o těchto 
zkouškách jako doklady o získané odborné kvalifi kaci. Úspěšné vykoná-
ní maturitní zkoušky také umožňuje vstup na vysoké nebo vyšší odborné 
školy. Reforma maturitní zkoušky je rozložena na období 2010 – 2012 
(více téma 7).

Střední odborná učiliště (SOU) podle současné legislativy vzdělá-
vají žáky pro odborné činnosti odpovídající příslušným učebním 
oborům. Účast podniků v odborné přípravě učňů se rozvíjí pře-

devším na úrovni škol. Školy v zájmu zlepšování svých vzdělávacích 
programů spolupracují s úřady práce, s podniky, s profesními svazy a se 
sdruženími i s obchodními komorami.



9Odborná příprava (dvouletá nebo většinou tříletá) poskytuje střed-
ní vzdělání, je zakončena závěrečnou zkouškou a vede k zís-
kání výučního listu. Závěrečná zkouška neumožňuje vstup na 

terciární úroveň vzdělávání. Absolventi ze dvou či tříletých oborů odchá-
zejí rovnou do pracovního procesu. V dalším studiu mohou pokračovat 
pouze v případě, že si stávající studium doplní dvouletou nástavbou 
a složí maturitní zkoušku. Kromě toho mohou SOU vzdělávat žáky „ve 
studijních oborech pro výkon některých náročnějších dělnických povolá-
ní a některých technickohospodářských činností provozního charakteru”. 
V těchto případech je vzdělávání čtyřleté, je ukončeno maturitní zkouš-
kou a umožňuje vstup na vysokou školu nebo vyšší odbornou školu.

Do učebních plánů jsou zařazeny všeobecně vzdělávací předměty 
(stejné jako v SOŠ), odborné předměty, jejichž výběr a zařazení 
jsou závislé na povaze učebního a studijního oboru, a odborný 

výcvik. Poměr všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů, odbor-
ných vyučovacích předmětů a odborného výcviku není ve všech oborech 
ani ve všech postupných ročnících stejný. V tříletých učebních oborech, 
které jsou nejrozšířenější, je všeobecně vzdělávacím vyučovacím před-
mětům vyhrazeno 30–35 % vyučovacího času, teoretickým odborným 
předmětům 20–30 % a odbornému výcviku 35–45 % vyučovacího 
času. Ve čtyřletých studijních oborech se tyto podíly pohybují kolem 
40:30:30. Ve studijních oborech nástavbového studia pro absolventy 
tříletých učebních oborů SOU jsou do učebních plánů zařazeny pouze 
všeobecně vzdělávací předměty a teoretické odborné předměty, jejichž 
poměr činí zhruba 45:55.

Odborný výcvik se uskutečňuje převážně na provozních praco-
vištích, ve cvičných dílnách a v provozovnách. S ohledem na 
povahu jednotlivých oborů se však může uskutečňovat i v labo-

ratořích a v odborných učebnách. Tak je tomu především ve čtyřletých 
studijních oborech.

Průběžné a závěrečné hodnocení žáků formou maturitní zkoušky (u 
čtyřletých oborů) je obdobné jako na SOŠ. Závěrečná zkouška v tří-
letých oborech SOU je odborná zkouška, při které žáci prokazují, 

jak jsou připraveni k výkonu příslušných pracovních činností a povolání. 
Skládá se z praktické zkoušky z odborných předmětů a z teoretické zkouš-
ky z odborných předmětů. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky žáci 
získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list (více téma 7).
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10 Nástavbové studium organizují jak střední odborná učiliště, tak 
střední odborné školy. Zájemci se k němu přihlašují buď bezpro-
středně po absolvování předchozího vzdělávání, nebo po určité 

době praxe. Tento segment školské soustavy představuje instituci druhé 
šance a významně zvyšuje průchodnost vzdělávací soustavy.

Konzervatoře jsou specifi ckým typem střední odborné školy, kte-
ré se řídí odlišným režimem. Hudebně, pohybově a dramaticky 
nadaní žáci vykonávají, jako součást přijímacího řízení talentovou 

zkoušku. Do šestiletých hudebních a dramatických oborů jsou přijímá-
ni absolventi 9. ročníků základních škol. Osmiletý obor tanec je určen 
talentovaným žákům již po dokončení 5. ročníku základní školy, kteří si 
v nižších ročnících konzervatoře plní povinnou školní docházku.

Šesti a osmileté vzdělávání je zpravidla ukončeno absolutoriem 
v konzervatoři. Dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom 
absolventa. Označení absolventa konzervatoře je „diplomovaný 

specialista“, zkráceně „DiS“ (uvádí se za jménem). Absolventi konzer-
vatoří získávají vyšší odborné vzdělání (ISCED 5B). Žáci konzervatoře 
mohou v průběhu vzdělávání složit také nepovinnou maturitní zkoušku, 
nejdříve však po absolvování čtvrtého ročníku, v oboru tanec po osmém 
ročníku.

4.4. OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ CESTY PRO MLADÉ, ALTERNATIVNÍ 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY/CESTY

V systému počátečního odborného vzdělávání ČR, které má podle 
stávajícího školského zákona výhradně charakter formálního vzdě-
lávání, se alternativní vzdělávací možnosti uplatňují ve specifi cky 

koncipovaných vzdělávacích programech. Nový školský zákon, platný 
od ledna 2005, již umožňuje i různé vzdělávací cesty (např. dosažení 
stejného stupně vzdělání). Současně bude možné i vzájemně kombino-
vat vzdělávání formální (ve školách) se vzděláváním neformálním.

Střední školy mohou pro příslušné obory uskutečňovat také zkráce-
né roční až dvouleté denní studium pro získání středního vzdělání 
s výučním listem (pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání 

s maturitní zkouškou) nebo pro získání středního vzdělání s maturitou 
(pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitou v jiném oboru 
vzdělání).



11Specifi cky upravené vzdělávací programy 
vedoucí k dosažení určitého stupně vzdě-
lání jsou koncipovány pro žáky se speci-

fi ckými vzdělávacími potřebami nebo pro tzv. 
Waldorfské školy (jejich zastoupení v systému 
odborného vzdělávání je ale minimální).

Určité výjimky v běžném – schváleném vzdě-
lávacím programu (např. uznání některé 
části jiného vzdělávacího programu) může 

v odůvodněných případech povolit ředitel školy. 
Kromě formálního vzdělávání ve školách mají 
mladí lidé možnost využívat i jiné formy zájmo-
vého vzdělávání, např. v jazykových školách a v 
jiných institucích a zařízeních rozvíjejících jejich 
talent (umělecký, sportovní aj.) a uplatňovat své 
nadání.

NEUNIVERZITNÍ STUDIUM

V tomto sektoru vzdělávací soustavy působí 
v ČR vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují-
cí vzdělání na úrovni ISCED 5B. Vznikaly 

většinou při středních odborných školách a často 
s nimi tvoří jeden právní subjekt. Cílem VOŠ je 
umožnit studentům získat odbornou kvalifi kaci pro 
výkon náročných odborných činností nebo pro-
hloubit dosaženou kvalifi kaci.

Vyšší odborné školy nabízejí vzdělávací pro-
gramy v délce 2 roky až 3,5 roku. Nejdelší 
programy obsahují praktickou přípravu ve 

formě odborné praxe delší než tři měsíce. Vyšší 
odborné školy mohou vybírat školné, a to i na 
školách veřejných. Ke studiu se přijímají žáci, kteří 
získali střední vzdělání s maturitou. Studium může 
být organizováno jako denní nebo při zaměst-
nání.

Vzdělávací program si zpracovává každá 
jednotlivá škola. Metody výuky jsou obdob-
né jako ve vysokoškolském studiu.

Studium se ukončuje absolutoriem. Absoluto-
rium je odborná zkouška, která se skládá 
z teoretické zkoušky z odborných předmě-

tů, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské 
práce a z její obhajoby. Úspěšným absolutoriem 
získává absolvent VOŠ vyšší odborné vzdělání 
a označení diplomovaný specialista (zkratka DiS 
uváděná za jménem).

UNIVERZITNÍ STUDIUM

Převažující formou terciárního vzdělávání 
v ČR je zatím univerzitní studium. Poskytuje 
všeobecné i odborné vzdělávání. Vysoké 

školy uskutečňují akreditované studijní programy 
a programy celoživotního vzdělávání.

Bakalářský studijní program je zaměřen 
na přípravu k výkonu povolání a ke stu-
diu v magisterském studijním programu. 

Bakalářské studium trvá 3–4 roky (ISCED 5B).

Magisterský studijní program je zamě-
řen na získání teoretických poznatků 
založených na soudobém stavu vědec-

kého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí 
jejich aplikace a na rozvinutí schopností v tvůrčí 
činnosti; v oblasti umění je zaměřen na nároč-
nou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. 
Magisterský studijní program navazuje na baka-
lářský, standardní doba studia je 1–3 roky (ISCED 
5A). V případech, kdy to vyžaduje charakter stu-
dijního programu, může být udělena akreditace 
magisterskému programu, který nenavazuje na 
bakalářský. V tomto případě trvá 4–6 let.

Doktorský studijní program může následovat 
po ukončení magisterského. Je zaměřen 
na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí 

činnost v oblasti výzkumu a vývoje nebo na samo-
statnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. 
Standardní doba studia je 3 roky (ISCED 6).
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12 Minimální podmínkou pro přijetí na vysokou školu je ukončené 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, popřípadě absolutorium 
na konzervatoři. (Výjimku mohou činit umělecké obory vysokých 

škol; dodatečné složení maturitní zkoušky je však podmínkou pro udělení 
vysokoškolského diplomu.) Přijetí k magisterskému studiu navazujícímu 
na bakalářské je podmíněno řádným ukončením bakalářského studijního 
programu, přijetí k doktorskému studiu je podmíněno ukončením magis-
terského studijního programu.

Studium v bakalářském programu se ukončuje státní závěrečnou 
zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolventům se uděluje 
titul bakalář (Bc.) nebo bakalář umění (BcA.). Studium v magister-

ském programu se ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou 
diplomové práce. Absolventi magisterských studijních programů získá-
vají titul magistr (Mgr.), magistr umění (MgA.), inženýr (Ing.), inženýr 
architekt (Ing. arch.), MUDr. a MVDr. Po získání titulu magistr lze složit 
v téže oblasti státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigo-
rózní práce. Po úspěšném vykonání zkoušky se udělují akademické titu-
ly: JUDr. v oblasti práva, PhDr. v oblasti humanitních, pedagogických 
a společenských věd, RNDr. v oblasti přírodních věd, PharmDr. v oblasti 
farmacie atd. Studium v doktorském programu se ukončuje státní dok-
torskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Po úspěšném vykonání 
zkoušky se uděluje titul doktor (Ph.D.).

TÉMA 5: DALŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH

5.1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A HLAVNÍ TYPY DALŠÍHO ODBOR-
NÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH

Delší tradici má vzdělávání dospělých na školách, v určitých pro-
fesích a oblastech i podnikové vzdělávání. V posledních letech 
bylo zpracováno několik strategických dokumentů, které vymezují 

priority v této oblasti.

V roce 2000 byla vypracována Strategie pro rozvoj lidských zdrojů 
v České republice, kterou přijala v roce 2003 vláda ČR. Zde je 
navrženo několik strategických bloků, mezi nimi i strategie rozvoje 

celoživotního vzdělávání. V roce 2006 byl schválen zákon o ověřování 
a uznávání výsledků ve vzdělávání.



13V současné době se další odborné vzdělávání uskutečňuje některou 
z následujících forem:

studium dospělých ve školách vedoucí k dosažení stupně vzdělání,
vzdělávání zaměstnanců podniků a dalších organizací,
specifi cké vzdělávání pracovníků určitých resortů a odvětví (včetně 
normativního vzdělávání),
rekvalifi kace uchazečů o zaměstnání,
zájmové vzdělávání.

Studium dospělých ve školách vedoucí k dosažení stupně vzdělání 
se v ČR rozvinulo zejména během posledních padesáti let. Ve 
středních a vysokých školách dosáhl tento druh vzdělávání dospě-

lých největšího rozmachu v 60. letech minulého století. Nyní tento podíl 
činí necelých 6 %. Na vyšších a vysokých školách se vzdělává ve stu-
dijních programech vedoucích k dosažení stupně vzdělání asi 16 % 
celkového počtu zde vzdělávaných.

Vzdělávání zaměstnanců podniků a dalších organizací se ve své 
většině vyvinulo do současné podoby až během posledních 15 
let. Delší vývoj a tradici má pouze jedna jeho (menší) součást, a to 

povinné vzdělávání pracovníků stanovených povolání, jehož absolvová-
ní ukládají příslušné právní normy. Údaje o rozsahu vzdělávání zaměst-
nanců podniků se v ČR pravidelně statisticky nesledují.

Specifi cké vzdělávání pracovníků určitých resortů či odvětví je zpra-
vidla upraveno zákonem (např. ve zdravotnictví), vyhláškou nebo 
jiným resortním či oborovým předpisem. Resortní/oborové vzdělá-

vací instituty jsou zřizovány a podřízeny přímo jednotlivým ministerstvům. 
Rekvalifi kace uchazečů a zájemců o zaměstnání, popř. dalších skupin 
osob se začaly rozvíjet po r. 1990 s budováním služeb zaměstnanos-
ti a narůstající nezaměstnaností. Jsou jedním z opatření aktivní politiky 
zaměstnanosti. Počty osob vstupujících do rekvalifi kací se do roku 1998 
pohybovaly asi mezi 12 – 17 tis. a od roku 1999 se rychle zvyšují, 
takže v roce 2003 překročily 42 tisíc.

5.2. PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

ODPOVĚDNOST

Celkovou odpovědnost za vzdělávání má Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Odpovědnost za rekvalifi kace má 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které stanovuje podmínky 
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14 pro vzdělávací organizace poskytující rekvali-
fi kace (musí mít akreditaci MŠMT). Rekvalifi kace 
jsou zajišťovány prostřednictvím úřadů práce, kte-
ré stanovují typy a rysy rekvalifi kací podle potřeb 
a požadavků regionálního trhu práce, popř. zaměst-
navatelů. Systémy specifi ckého dalšího vzdělávání 
v rámci jednotlivých resortů jsou upraveny zákony, 
předpisy a vyhláškami příslušných ministerstev 
(např. resort Ministerstva zdravotnictví). Poskytování 
vzdělávacích služeb na komerční bázi nepodléhá 
žádnému řídícímu orgánu. Výjimkou jsou instituce, 
které chtějí poskytovat certifi káty dalšího profesního 
vzdělávání s celostátní platností (ty žádají o akredi-
taci resortně příslušný orgán) a instituce poskytující 
jazykové vzdělávání, které se považuje za studium 
(ty žádají o akreditaci MŠMT).

INFORMACE O NABÍDCE VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o nabídce dálkového, večerní-
ho a externího studia na středních, vyšších 
odborných a vysokých školách jsou součástí 

informačního systému Registr sítě škol, který je 
pravidelně aktualizován Ústavem pro informace 
ve vzdělávání (ÚIV). Tato informační databáze je 
přístupná on-line, umožňuje vyhledávání podle 
zadaných kritérií a zajišťuje propojení na webo-
vé stránky jednotlivých škol. Informace o nabídce 
rekvalifi kačních kurzů je poskytována úřady prá-
ce a jejich Informačními a poradenskými středisky 
(IPS). Informace o nabídce kurzů poskytovaných 
na tržní bázi jsou poměrně roztříštěné a často 
neúplné. Seznam institucí, které mají akreditovány 
vzdělávací programy, je veden na MŠMT a je 
přístupný veřejnosti

RESORTNÍ A JINÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUTY 
A CENTRA

V některých resortech existují vzdělávací insti-
tuty či obdobná vzdělávací zařízení, která 
organizují systematicky školení zaměstnanců 

v daném resortu. Způsob jejich řízení a fungování 
je různý, v některých případech jde o organiza-
ce přímo řízené příslušnými ministerstvy, v jiných 
případech jde o poradenská a vzdělávací centra 
poskytující služby na komerční bázi.

5.3. PROPOJENÍ POČÁTEČNÍHO A DALŠÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

Nový školský zákon, který vstoupil v plat-
nost od roku 2005, obsahuje některé 
prvky, které usnadňují průchodnost mezi 

oběma systémy. Nově se zavádí možnost zkráce-
ného studia k získání výučního listu a zkráceného 
studia k získání středního vzdělání s maturitou. 
Mládež i dospělí absolventi středních škol s matu-
ritou budou moci získat druhou odbornou kvalifi -
kaci, aniž by museli absolvovat celé několikaleté 
studium. Ředitelé škol budou moci při přijímání 
do studia uznat předchozí formálně i neformálně 
dosažené vzdělání.

Národní systém kvalifi kací se připravuje. 
Základem bude Integrovaný systém 
typových pozic (ISTP), jehož garantem 

je MPSV. ISTP obsahuje informace o profesích 
na trhu práce včetně jejich nároků na vzdělání. 
Má zahrnovat i informace týkající se dalšího 
vzdělávání. V cílové podobě tento systém bude 
propojovat požadavky na vzdělávání a přípravu 
v jednotlivých oborech počátečního i dalšího 
vzdělávání s požadavky trhu práce.

5.4. POTŘEBA REKVALIFIKACE Z DŮVODU 
ZMĚN NA TRHU PRÁCE A MOBILITY

Postupně se vytvořily dva základní druhy 
rekvalifi kací:

specifi cká (cílená), tj. změna dosavadní kvalifi -
kace zaměřená na získání konkrétních teoretic-
kých a praktických poznatků pro nové vhodné 
pracovní uplatnění,



15nespecifi cká, tj. pro zvýšení zaměstnanosti zejména absolventů 
středních a vysokých škol prostřednictvím osvojování znalostí trvale 
požadovaných a běžných na trhu práce.

Nejvyšší podíl osob se účastní specifi ckých rekvalifi kací (více než 
50 %), tj. rekvalifi kací zaměřených na chybějící profese na sou-
časném trhu práce, na straně druhé stoupá podíl nespecifi ckých 

rekvalifi kací a doplňkových rekvalifi kací (cca 30 %), které jsou určeny 
zejména pro nedostatečně připravené absolventy škol ke vstupu na trh 
práce. Průměrná délka rekvalifi kačních kurzů se pohybuje kolem 2 měsí-
ců. Většina absolventů rekvalifi kačních kursů je umístěna do 3 měsíců po 
rekvalifi kaci.

TÉMA 6: VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ 
A PŘÍPRAVĚ

6.1. VÝCHODISKA

V odborném školství v České republice působí učitelé všeobecně 
vzdělávacích předmětů, učitelé odborných teoretických předmětů 
a dále učitelé praktického vyučování/odborného výcviku. Učitel 

praktického vyučování má na starosti praktické předměty ve školních 
dílnách středních odborných škol. Učitel odborného výcviku odpovídá 
za praktickou složku odborné přípravy ve středním odborném učilišti. 
Mimo systém školství se na odborném vzdělávání a výchově podílejí 
také instruktoři praktického výcviku, kteří vedou praktický výcvik žáků 
středního odborného učiliště na pracovišti.

Nový školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících nově 
defi nují postavení pedagogických pracovníků. Zákon o peda-
gogických pracovnících upravuje mj. další vzdělávání pedago-

gických pracovníků a zavádí systém kariérního postupu. Ukládá peda-
gogům povinnost dalšího vzdělávání a ředitelům povinnost organizovat 
další vzdělávání podle školního plánu dalšího vzdělávání. Pro kariérní 
růst konkrétního učitele budou relevantní osvědčení ze vzdělávacích akcí 
těch institucí, které získají akreditaci MŠMT. Podrobnější podmínky zařa-
zování pracovníků do kariérních stupňů stanoví vyhláška.
Ředitel je jmenován zřizovatelem školy. Školy mají právní subjektivitu, 
mají tedy i pravomoci v pracovněprávních vztazích, jsou zaměstnava-
teli učitelů. V případě nedostatku kvalifi kovaných uchazečů může ředitel 
přijmout i uchazeče bez odpovídající aprobace, učitelské kvalifi kace či 
takového, který není plně kvalifi kovaný.
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16 6.2. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁ-
VACÍCH ZAŘÍZENÍCH

PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH 
PŘEDMĚTŮ A UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

V České republice existují dva modely přípravného vzdělávání 
pedagogických pracovníků: integrativní a konsekutivní. Integrativní 
model je charakteristický pro přípravné vzdělávání učitelů všeo-

becně vzdělávacích předmětů. V integrativním modelu jsou všechny prv-
ky učitelské přípravy, tedy odborné předměty, pedagogicko psycholo-
gické disciplíny a praxe, integrovány v jednom vzdělávacím programu. 
V závěru studia vykonávají studenti státní závěrečné zkoušky z aprobač-
ních předmětů a jejich didaktik a z pedagogických a psychologických 
disciplín. Tím splňují podmínky odborné i pedagogické způsobilosti.

Budoucí učitelé, kteří se připravují na svou profesi v rámci integra-
tivního modelu, studují akreditované magisterské studijní programy. 
Kurikulum studijních programů připravují jednotlivé fakulty vysokých 

škol. Každý studijní program podléhá akreditaci MŠMT.

Konsekutivní model vzdělávání je charakteristický pro přípravné 
vzdělávání učitelů odborných předmětů. Student je nejprve při-
pravován jako budoucí odborník. Po vykonání příslušných státních 

zkoušek se stává např. strojním, ekonomickým, chemickým, zeměděl-
ským inženýrem. Pokud se absolvent rozhodne pro učitelství, musí dále 
splnit podmínky tzv. pedagogické způsobilosti. Tu získá absolvováním 
pedagogického studia, které může probíhat souběžně s pregraduální 
přípravou v daném oboru, nebo až po dokončení odborné pregraduální 
přípravy.

Do roku 1998 byly pro (doplňující) pedagogické studium stanove-
ny MŠMT určité podmínky. Od roku 1998 je však toto studium 
podle zákona o vysokých školách zařazeno mezi tzv. celoživotní 

vzdělávání. Kurzy celoživotního vzdělávání nemusí vysoká škola akre-
ditovat, není stanoven ani hodnocen jejich rozsah či obsah. V závěru 
kurzu obdrží frekventant osvědčení o absolvování kurzu. V pravomoci 
zaměstnavatele pak je rozhodnutí, zda toto osvědčení bude či nebude 
respektovat, zda splněnou podmínku pedagogické způsobilosti uzná či 
neuzná. Kurzy celoživotního vzdělávání, a tedy i pedagogické studium, 
mohou být vysokými školami realizovány za úplatu, stát na jejich reali-
zaci nepřispívá.



17PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
/ ODBORNÉHO VÝCVIKU

Podmínky odborné způsobilosti plní učitelé praktického vyučová-
ní/odborného výcviku ukončením vysokoškolského magisterského 
nebo bakalářského studia, nebo vyššího odborného studia, nebo 

úplného středního odborného vzdělání a vyučením v daném oboru. Ve 
školní praxi převažují učitelé praktického vyučování/odborného výcvi-
ku s ukončeným středním odborným vzděláním s maturitou a vyučením 
v příslušném oboru. Podmínky pedagogické způsobilosti plní učitelé 
praktického vyučování/odborného výcviku absolvováním výše zmíněné-
ho pedagogického studia. Další formou získávání pedagogické způso-
bilosti je tzv. doplňkové pedagogické studium.

Kurikulum pedagogického studia pro učitele praktického vyučová-
ní/odborného výcviku je obdobné jako kurikulum tohoto studia 
pro učitele odborných předmětů. Pouze je zde vedle didaktiky 

odborných předmětů, jejíž rozsah je menší než u učitelů odborných 
předmětů, vyučována i didaktika odborného výcviku. Vstupní požadavky 
i podmínky ukončení pedagogického studia učitelů praktického vyučo-
vání/odborného výcviku jsou shodné s podmínkami stanovenými pro 
učitele odborných předmětů.

Spolupráce vysokých škol, které realizují pedagogické studium 
pro učitele odborných předmětů či učitele praktického vyučo-
vání/odborného výcviku byla do nedávné doby nesystematická 

a nahodilá. V současné době ovšem dochází z iniciativy MŠMT a za 
podpory Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop) 
k vytvoření partnerské sítě vzdělavatelů, učitelů odborných předmětů, 
učitelů praktického vyučování/odborného výcviku a instruktorů v podni-
cích – tzv. TTnetu České republiky.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A UČITELŮ 
PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ / ODBORNÉHO VÝCVIKU

Nejobecněji je povinnost dalšího vzdělávání pracovníků v České 
republice zahrnuta v zákoníku práce. Nový zákon o pedago-
gických pracovnících ukládá jednoznačně povinnost dalšího 

vzdělávání. MŠMT poskytuje školám každý rok určitou částku, která je 
účelově vázána na další vzdělávání. Z těchto prostředků mohou školy 
hradit programy dalšího vzdělávání, které jsou akreditovány akreditační 
komisí MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Postupně 
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18 se v praxi škol objevují plány personálního rozvo-
je. Školy z nabídky dalšího vzdělávání volí na 
základě svých potřeb a vzdělávacích potřeb jed-
notlivých učitelů.

Učitelům odborných předmětů a učitelům 
praktického vyučování/odborného výcviku 
je přitom určeno nejméně programů další-

ho vzdělávání. Jedním z důvodů je, že spektrum 
odborných předmětů je velmi široké, avšak počet 
vyučujících jednotlivých odborných předmětů je 
ve srovnání s počty pracovníků v jiných pedago-
gických sub-profesích relativně nízký. Dále exis-
tuje obecně nedostatek odborníků zabývajících 
se didaktikou odborných předmětů a didaktikou 
odborného výcviku.

TÉMA 7: ROZVOJ DOVEDNOSTÍ A ZPŮSOBI-
LOSTÍ, INOVAČNÍ PEDAGOGIKA

7.1. MECHANISMY PROGNÓZOVÁNÍ KVALI-
FIKAČNÍCH POTŘEB

V ČR neexistuje ucelený mechanismus pro-
gnózování potřeb kvalifi kací. Již několik let 
se však rozvíjejí iniciativy směřující k vytvo-

ření stálého systému včasné identifi kace potřeby 
kvalifi kací.

Kvalitativním změnám v obsahu kvalifi kované 
práce se věnují tzv. oborové skupiny v rám-
ci resortu MŠMT. V nich jsou zastoupeni 

odborníci na tvorbu programů odborného vzdě-
lávání, dále zástupci odborných škol a zaměst-
navatelů. Na základě dostupných informačních 
zdrojů o vývoji jednotlivých odvětví sledují vývo-
jové trendy ve skupinách příbuzných povolání. 
Výsledky tohoto sledování mají bezprostřední 
efekt pro tvůrce rámcových vzdělávacích progra-
mů odborného vzdělávání, které jsou kurikulární-
mi dokumenty na národní úrovni.

Kvantitativní přístup se uplatňuje v projektu 
Informační systém o uplatnění absolventů 
škol na trhu práce (ISA), jehož cílem je 

vytvářet informační servis tak, aby už v okamžiku 
rozhodování o volbě povolání byly zohledněny 
jak schopnosti a zájmy uchazeče, tak i rizika 
spojená s volbou povolání ve vztahu k situaci 
na trhu práce a možnostem pracovního uplat-
nění. Uživateli jsou zejména uchazeči o stu-
dium na odborných školách a jejich absolventi, 
zaměstnavatelé, poradenská pracoviště (např. 
informačně poradenská střediska při úřadech 
práce), školy, zaměstnavatelé či úřady regionál-
ní školské správy.

Projekt RISA – Regionální informační systém 
o uplatnění absolventů na trhu práce je vari-
antou pro regionální úroveň dokončenou v r. 

2004 v Moravskoslezském regionu. ČR se přihlá-
sila k iniciativě Cedefopu Skillsnet, zaměřené na 
vytvoření a fungování mezinárodní sítě zabývající 
se problematikou včasného rozpoznávání potře-
by kvalifi kací. Sdílení věcných informací, meto-
dických přístupů i způsobů organizace prací při 
jejich zjišťování přináší cenné informace a inspi-
raci pro další rozvoj prognostických prací.

7.2. PROPOJOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH CEST 
A NOVÁ PARTNERSTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

V ČR se uplatňuje při překonávání bariér 
mezi různými typy a úrovněmi vzdělávání 
především strategie spolupráce a integrace 

různých vzdělávacích programů v rámci jedné 
školské instituce.

Příkladem toho je např. tzv. nástavbové stu-
dium, v rámci kterého mají absolventi oborů 
vzdělání s výučním listem (ISCED 3C) mož-

nost pokračovat ve studiu a doplnit si tak vzdě-
lání na úroveň ISCED 3A, která již otevírá cestu 
k terciárnímu vzdělávání. Podmínkou k přijetí je 



19vyučení v oboru stejného nebo příbuzného zamě-
ření. Dvouletá nástavba je zakončena maturitní 
zkouškou. V optimálním případě se tak žák může 
stát během pěti let držitelem jak výučního listu, 
tak maturitního vysvědčení, a to bez přerušení 
studia a přestupu do jiného školního zařízení.

K propojení středního všeobecného a odbor-
ného vzdělávání došlo spíše ojediněle 
integrací gymnázia a střední odborné ško-

ly. Gymnázia se totiž profi lovala jako školy pro 
přípravu na studium vysokých škol a integrace 
s odbornými školami se obávala. Vzhledem k tomu 
byly také již v 90. letech vytvořeny a zavedeny 
na středních odborných školách obecně odbor-
né vzdělávací programy typu lyceum (technic-
ké, ekonomické, přírodovědné a pedagogické, 
zdravotnické), které mají všeobecně vzdělávací 
charakter a jsou určeny pro žáky, kteří mají zájem 
studovat vysoké školy příslušného zaměření. Do 
budoucna se jako velmi perspektivní jeví zejmé-
na technická lycea, neboť mají dobře ošetřenu 
spolupráci s vysokými školami. Vznik lyceí se 
navíc těší značné podpoře krajských samospráv. 
V situaci nízkého počtu gymnázií může být totiž 
obor lyceum alternativní cestou, jak zvýšit počet 
žáků s všeobecným i odborným vzděláním na 
úrovni ISCED 3A, připravených zároveň ke studiu 
na vysoké škole.

Propojování vzdělávacích cest metodou modu-
larizace v ČR je na samém počátku, protože 
modulární konstrukce kurikula nemohla být 

dosud uplatněna z důvodu legislativních bariér.

7.3. INOVACE KURIKULA

Vzdělávací programy mají tradičně poměrně 
velký rozsah všeobecného vzdělání, které 
umožňuje absolventům snáze pokračovat 

v dalším vzdělávání. Podíl všeobecného vzdělá-
vání v maturitních oborech (ISCED 3A) je stano-

ven na minimálně 45 % a v učebních oborech 
(ISCED 3C) na 30 %. Ke zvýšení podílu všeobec-
né složky vzdělávání v učebních oborech došlo 
především na úkor praktické složky vzdělávání, 
která dříve tvořila až 50 % výuky, kdežto nyní má 
tvořit pouze cca 35 %.

Výuka cizích jazyků je povinnou součástí 
kurikula maturitních i učebních oborů, úro-
veň výuky je ovšem často nízká, a to i vli-

vem nedostatečné kvalifi kace učitelů. Rozšířena 
je především výuka angličtiny, němčiny a ruštiny. 
Ostatní jazyky, včetně francouzštiny, jsou rozšíře-
ny jen zanedbatelně.

Součástí kurikula se postupně od 90. let stala 
i podpora podnikatelských dovedností. Byla 
vypracována metodika pro výuku problema-

tiky úvodu do světa práce včetně e-learningového 
programu pro vzdělávání učitelů.

Z uvedeného vyplývá, že významný pokrok 
v inovacích kurikula nastal zejména v kon-
cepci jeho obsahu a požadovaných nových 

kompetencích. Zásadní prosazení nových způ-
sobů výuky se však očekává až s implementací 
nového školského zákona.

Školský zákon schválený v roce 2004 legisla-
tivně zakotvuje změny v kurikulární politice. 
Na centrální úrovni jsou vytvářeny tzv. rám-

cové vzdělávací programy (RVP), které předsta-
vují snahu o zásadní posun ke kurikulu založené-
mu na kompetencích a stanovují vedle obsahu 
vzdělání i požadované výstupní kompetence 
absolventů. RVP jsou pak základem pro tvorbu 
školních vzdělávacích programů. Tvorbu RVP 
koordinují pracovníci NÚOV, kteří spolupracují 
vždy s příslušnou oborovou skupinou. Jedná se 
o náročný proces, který zahrnuje několikakolové 
projednávání se všemi zainteresovanými subjekty 
a konečné schválení MŠMT.
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20 Významnou součástí RVP jsou i klíčové kompetence, které v zása-
dě zahrnují dovednosti komunikovat, pracovat s informacemi, 
pracovat v týmu, řešit problémy a rozvoj schopnosti učit se. Jsou 

koncipovány jako přenositelné kompetence, které každý člověk potřebu-
je v osobním životě i při pracovním uplatnění. Metodická doporučení 
k integraci klíčových kompetencí do kurikula jsou zaměřena zejména na 
realizaci projektové výuky.

Na základě RVP školy tvoří školní vzdělávací programy. 
V konkrétním ŠVP jsou zohledněny jak cíle celonárodní politiky, 
tak záměry a požadavky na vzdělávání vycházející z konkrét-

ního prostředí sociálních partnerů školy a regionu, ve kterém působí. 
Pro tvorbu školních vzdělávacích programů byly vytvářeny metodické 
materiály, které mají pomoci jejich tvůrcům na školách.

TÉMA 8: HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ – UZNÁVÁNÍ 
A MOBILITA

8.1. OCEŇOVÁNÍ (VALIDACE) FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
– OBECNÝ RÁMEC

V současné době jsou v České republice na národní úrovni formálně 
uznávány v zásadě pouze výstupy formálního počátečního odbor-
ného vzdělávání a jemu odpovídajícího vzdělávání „druhé šance“ 

v rámci vzdělávání dospělých na školách, výstupy tzv. normativního 
vzdělávání k získávání a obnovování speciálních, tzv. odborných způ-
sobilostí, které jsou formálním předpokladem pro výkon určitých činností 
(např. průkazy k řízení některých dopravních prostředků, svářečské prů-
kazy či průkazy revizních techniků, soudních aj. znalců atp.) a výstupy 
akreditovaných rekvalifi kačních kurzů, nabízených především tzv. regis-
trovaným uchazečům o práci a dalším zájemcům o zaměstnání.

FORMÁLNÍ POČÁTEČNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Certifi káty vydávané ve formálním vzdělávání se řídí legislativou 
MŠMT, která vymezuje kromě jiného také způsoby hodnocení 
příslušných programů a vydávání certifi kátů (dokladů o jejich 

úspěšném ukončení).

Mimo regulované profese nejsou certifi káty formálního odbor-
ného vzdělávání a přípravy právně závaznou podmínkou pro 
výkon konkrétní profese.



21Všeobecné a odborné formální vzdělání maturitní úrovně je práv-
ně rovnocenné (existují pouze maturitní obory typu ISCED 3A). 
Certifi káty odborného vzdělávání získané na této úrovni plní for-

málně nezávaznou kvalifi kační funkci a formálně závaznou vzdělávací 
funkci, a jsou podmínkou vstupu do terciárního vzdělávacího sektoru.

Závěrečné zkoušky a certifi kace jsou za současného stavu prová-
děny komisionálně školami jako veřejné zkoušky podle centrálně 
stanovovaných předpisů o jejich obsahu a především průběhu. 

Školský zákon platný od r. 2005 již stanovuje účast sociálních partnerů 
ve zkušebních komisích odborných škol jako povinnou.

Všechny závěrečné zkoušky realizované v rámci některého z progra-
mů odborného vzdělávání a přípravy jsou buď zcela (závěrečné 
zkoušky v učebních oborech - programy ISCED 3C) nebo v pře-

važující části zaměřeny na ověřování výsledků žáka v odborné složce 
studia. Maturitní zkouška (programy ISCED 3A) obsahuje i část zamě-
řenou na ověřování výsledků žáka v oblasti všeobecně vzdělávacích 
předmětů. Závěrečné zkoušky dosud nejsou standardizovány.

Po roce 2010 vstoupí v platnost reforma maturitní zkoušky (úroveň 
ISCED 3A), která se v nové koncepci bude skládat ze dvou čás-
tí – společné a profi lové. Společná část zkoušky je v kompetenci 

státu, je připravena centrálně, centrální je i hodnocení. Uvedené pojetí 
umožní standardizaci zkoušek, zvýší transparentnost zkoušky a následně 
i relevantnost maturitního vysvědčení a jeho využitelnost při vstupu na 
další část vzdělávací dráhy, zejména v terciárním vzdělávání. Profi lová 
část maturitní zkoušky je v kompetenci ředitele školy. Přihlíží k charakte-
ristice studijního oboru, profi lu absolventa, stanoveným cílovým kompe-
tencím a příslušnému vzdělávacímu programu. Tato část maturitní zkouš-
ky umožní škole výraznou profi laci, která je v odborném vzdělávání 
zvláště důležitá.

Podle školského zákona se závěrečná zkouška v oborech vzdělání, 
v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem (ISCED 
3C), skládá z písemné zkoušky, z ústní zkoušky a praktické zkoušky 

z odborného výcviku. Nově je v zákoně zakotvena povinnost jmenovat 
do zkušební komise odborníka z praxe. Komplexní řešení problematiky 
ukončování přípravy v těchto oborech vzdělání bylo cílem systémového 
projektu Kvalita I (2005 – 2008) realizovaného s podporou Evropského 
sociálního fondu. Na tento projekt má navazovat další systémový projekt 
Nová závěrečná zkouška (2008 – 2011).
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22 REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Uznávání rekvalifi kačních kurzů organizovaných úřady práce je 
právně upraveno v zákoně o zaměstnanosti tak, že MŠMT je tímto 
zákonem zmocněno k vydání vyhlášky a k provádění akreditací 

rekvalifi kačních zařízení a kurzů. Kompetence k rekvalifi kačnímu vzdě-
lávání jsou tedy rozděleny mezi MPSV a MŠMT. MPSV spolu s úřady 
práce, které spadají do jeho kompetence, mají na starosti tvorbu nabíd-
ky tzv. rekvalifi kačních programů, zatímco akreditační komise při MŠMT 
má formálně na starosti jejich akreditaci včetně rozhodování o povaze, 
funkci a právní platnosti vydávaných osvědčení.

8.2. OCEŇOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
A INFORMÁLNÍHO UČENÍ

V březnu 2006 byl schválen zákon o ověřování a uznávání výsled-
ků dalšího vzdělávání, který stanovuje, že základním systémovým 
rámcem pro uznávání výsledků neformálního a informálního uče-

ní bude Národní soustava kvalifi kací odvozená z Národní soustavy 
povolání, kterou spravuje MPSV. Pro každou kvalifi kaci zařazenou do 
této soustavy bude vytvořen evaluační standard, který má představovat 
standardizovaný popis způsobilostí, jejichž osvojení je nutné ověřit, aby 
bylo možné uznat odpovídající kvalifi kaci. Evaluační standardy mají být 
vydávány MŠMT, které je bude zpracovávat ve spolupráci s jednotlivými 
profesními sdruženími a ve spolupráci s resortními ministerstvy v návaz-
nosti na Národní soustavu povolání. Ověření dosažených způsobilostí 
se podle zákona provede porovnáním prokázaných způsobilostí s pří-
slušným hodnoticím standardem. Toto ověřování výsledků neformálního 
a informálního učení má provádět tzv. autorizovaná osoba jmenovaná 
organizací pověřenou MŠMT. Dokladem o osvojení a prokázání odbor-
ných způsobilostí je osvědčení, které se váže na příslušnou kvalifi kaci. 
Součástí osvědčení má být i výčet získaných způsobilostí.



23TÉMA 9: PORADENSTVÍ V OBLASTI VZDĚ-
LÁVÁNÍ, VOLBY POVOLÁNÍ A PROFESNÍHO 
ROZVOJE

9.1. STÁVAJÍCÍ SYSTÉM KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVÍ V ČR A STRATEGIE JEHO 
DALŠÍHO ROZVOJE

Služby kariérového poradenství poskytované 
ve školách a školských poradenských zaří-
zeních v působnosti resortu MŠMT jsou ori-

entovány především na pomoc při řešení otázek 
a problémů, se kterými se děti a mládež potýkají 
v průběhu svého studia, při úvahách o změně či 
výběru dalšího vzdělávání.

Systém poradenských služeb v rámci resortu 
MPSV – Správy služeb zaměstnanosti je 
soustředěn zejména na řešení problémů 

přechodu mezi školou a prací a dále na podporu 
aktivního a samostatného rozhodování při vyhle-
dávání optimálního pracovního uplatnění.

Oba tyto systémy jsou doplněny poraden-
skými službami, které poskytuje řada 
dalších poskytovatelů, zejména zaměst-

navatelé, zaměstnavatelské svazy a poradenské 
subjekty, které spadají do působnosti resortu 
Ministerstva průmyslu a obchodu, ale i další sub-
jekty. Významnou roli hraje Národní informační 
středisko pro poradenství (National Resource 
Centre for Vocational Guidance), které je součástí 
celoevropské sítě Euroguidance pracující v rámci 
evropského programu Leonardo da Vinci.

PORADENSKÝ SYSTÉM V PŮSOBNOSTI MŠMT

Resortní ústavy MŠMT mají zejména koncepč-
ní, metodické a koordinační úkoly v oblasti 
rozvoje školské soustavy, tedy i v oblasti 

kariérového poradenství. Z hlediska rozvoje 
kariérového poradenství je klíčová úloha Institutu 

pedagogicko-psychologického poradenství, jehož 
hlavními úkoly jsou zejména koordinace systému 
poradenských služeb ve školství, péče o kvalitu 
a efektivitu jejich poskytování. 

Institut rovněž zabezpečuje vzdělávání speci-
fi cky zaměřené na problematiku poskytování 
poradenských služeb, zabývá se tvorbou a za-

váděním nových metod psychologické, speciálně 
pedagogické a pedagogické diagnostiky. 

Národní ústav odborného vzdělávání se 
vedle tvorby koncepce odborného vzdě-
lávání a strategie jejího uskutečňování 

zaměřuje i na výzkumnou, metodickou a infor-
mační činnost v oblasti kariérového poradenství 
a podporu výuky úvodu do světa práce. Součástí 
ústavu je Centrum kariérového poradenství posky-
tující informace o vzdělávací nabídce středního 
a vyššího odborného školství a o studijních a učeb-
ních oborech středních škol. 

Ústav rovněž pracuje na tvorbě integrova-
ného informačního systému o uplatňování 
absolventů škol ISA a zprostředkovává růz-

ným skupinám uživatelů informace o situaci na trhu 
práce a uplatnitelnosti absolventů škol.

Ve školách jsou koordinátory poradenských 
služeb výchovní poradci. Ze zákona jejich 
funkci zřizují všechny základní i střední ško-

ly, zároveň jsou učiteli.

Počínaje školním rokem 2000/2001 je sou-
částí základního vzdělávání výchova k vol-
bě povolání. Připravuje žáky na přechod ze 

základní školy na školu střední a do světa práce. 
Na poradenské služby poskytované ve školách 
navazuje činnost školských poradenských zaříze-
ní – pedagogicko-psychologických poraden, spe-
ciálně pedagogických center, středisek výchovné 
péče a informačních středisek pro mládež.
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24 PORADENSKÝ SYSTÉM V PŮSOBNOSTI MPSV

V resortu MPSV se poskytování služeb kariérového poradenství 
začalo systematicky rozvíjet až od počátku 90. let, kdy byly 
nově zřizovány úřady práce. Nadřízeným orgánem úřadů práce 

je MPSV - Správa služeb zaměstnanosti. Úřady práce poskytují všem 
občanům poradenské služby spojené s hledáním a zprostředkováním 
zaměstnání, s volbou nebo změnou povolání, s odbornou výchovou, 
rekvalifi kacemi a s pracovněprávní problematikou.

Po vstupu ČR do EU začala v rámci úřadů práce fungovat také infor-
mační a poradenská síť EURES, kam se může obrátit každý občan, 
který má zájem pracovat v jiné členské zemi. EURES poradci poskyt-

nou zájemci individuální poradenství a služby podle jeho požadavků.

TÉMA 10: FINANCOVÁNÍ - INVESTICE DO LIDSKÝCH ZDROJŮ

10.1. FINANCOVÁNÍ POČÁTEČNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁ-
NÍ A PŘÍPRAVY

VEŘEJNÉ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A VOŠ

U veřejných škol zřizovaných kraji jsou výdaje hrazeny jednak ze 
státního rozpočtu, z kapitoly MŠMT a jednak z rozpočtu kraje. 
Z prostředků státního rozpočtu jsou školám přidělovány fi nanční 

prostředky na úhradu výdajů (a) vyplývajících z pracovněprávních vzta-
hů (mzdy a platy včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění, 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), (b) na učební pomůcky, škol-
ní potřeby a učebnice poskytované bezplatně, (c) na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Z prostředků krajských rozpočtů jsou školám 
přidělovány prostředky na úhradu provozních výdajů a investičních výda-
jů. V případě, že zřizovatelem školy je obec, potom jsou její provozní 
a investiční výdaje hrazeny z rozpočtu obce. V případě škol zřizovaných 
ministerstvem jsou výdaje spojené se zabezpečením výuky, provozu ško-
ly i investiční náklady hrazené z rozpočtu ministerstva.

Financování z veřejných rozpočtů, na které mají školy nárok, je 
založeno na normativech. Republikové normativy stanoví MŠMT 
jako výši výdajů na vzdělávání a školské služby připadající na jed-

noho žáka/studenta na kalendářní rok. Normativ na jednoho žáka/stu-
denta je závislý na typu školy (střední odborné učiliště, střední odborná 
škola, vyšší odborná škola) a na oboru vzdělání.



25Kraj stanovuje tzv. krajské normativy, prostřednictvím kterých roze-
pisuje celkový objem prostředků získaných ze státního rozpočtu 
na jednotlivé školy v kraji. Při stanovování krajských normativů 

vychází kraj zejména z (a) dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy v kraji, (b) z rámcových vzdělávacích programů, (c) 
z rozsahu přímé výuky, (d) naplněnosti tříd. Kraj musí postupovat podle 
metodiky zpracované MŠMT. Výše krajských, stejně jako republikových 
normativů, je zveřejňována.

Soukromé prostředky představují pouze velmi omezený zdroj fi nan-
cování veřejného středního odborného školství. Jde jednak o pří-
jmy, které získává škola z pronájmu svého majetku, z poskytování 

služeb za úplatu nebo z doplňkové hospodářské činnosti.

SOUKROMÉ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A VOŠ

Ze státního rozpočtu se poskytují fi nanční prostředky i na činnost 
soukromých škol a škol, které byly zřízeny registrovanými církvemi 
nebo náboženskými společnostmi a které jsou zařazeny do sítě 

škol. Finanční prostředky se poskytují na základě smlouvy uzavřené mezi 
příslušnou školou a krajským úřadem. Ve smlouvě jsou konkretizovány 
činnosti, na které se dotace poskytuje, obecně se jedná o neinvestiční 
výdaje související s výchovou a vzděláváním.

Dílčím zdrojem fi nancování soukromých středních odborných 
škol a soukromých, ale i veřejných vyšších odborných škol jsou 
prostředky, které vybírají tyto školy za poskytování vzdělávání 

nebo školských služeb. Podmínky pro určování výše úplaty a maximální 
výše úplat pro veřejné vyšší odborné školy jsou stanoveny předpisem 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stanovování školného, kte-
ré vybírají soukromé školy je plně v jejich kompetenci.

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Financování vysokých škol je upraveno zákonem o vysokých školách. 
Na základní dotaci ze státního rozpočtu má nárok každá veřejná 
vysoká škola. Výše základní dotace se odvíjí od dlouhodobého 

záměru veřejné vysoké školy, dlouhodobého záměru rozvoje vysokých 
škol vypracovaný MŠMT, od typu a fi nanční náročnosti akreditovaných 
studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počtu studentů, 
dosažených výsledků ve vzdělávací a tvůrčí činnosti a od její náročnosti.
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26 Veřejná VŠ může stanovit poplatky spojené se studiem. Jejich výše 
se odvíjí od základu, který vyhlašuje MŠMT pro každý akademic-
ký rok. V rámci doplňkové činnosti může vysoká škola vykonávat 

za úplatu činnosti, které navazují na její vzdělávací a tvůrčí činnost nebo 
zabezpečují účinnější využití lidských zdrojů a majetku.

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Soukromé vysoké školy si musí podle zákona o vysokých školách 
zajistit fi nanční prostředky pro realizaci činností, na které škola 
získala oprávnění. Poplatky spojené se studiem stanovuje škola ve 

svém vnitřním předpisu. Ministerstvo může soukromým vysokým školám 
poskytnout dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů 
a programů celoživotního vzdělávání a tvůrčí činnosti s nimi související.

10.2. FINANCOVÁNÍ DALŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
A PŘÍPRAVY, VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

VEŘEJNĚ POSKYTOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Financování dalšího odborného vzdělávání, které je poskytováno 
středními nebo vysokými školami v rámci večerního, distančního 
a dálkového studia a je ukončeno stejně jako denní studium, se řídí 

stejnými pravidly jako počáteční vzdělávání. Vysoká škola může v rámci 
své vzdělávací činnosti poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy 
celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. 
Bližší podmínky jsou stanoveny vnitřním předpisem školy.

Podniky mohou získat určité příspěvky na vzdělávání svých zaměst-
nanců. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti mohou získat od úřa-
du práce příspěvek na zajištění rekvalifi kací

PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

Finanční podmínky dálkového, večerního, distančního a kombinova-
ného studia na školách vedoucího k získání stupně vzdělání jsou 
obdobné dennímu studiu, tj. na veřejných základních, středních ško-

lách a veřejných vysokých školách je studium poskytováno zdarma a na 
vyšších odborných školách a na soukromých školách je placeno školné. 
Vzdělávání je fi nancováno z prostředků MŠMT buď prostřednictvím kraj-
ských či obecních úřadů nebo přímo.



27Rekvalifi kační kurzy jsou fi nancovány z různých zdrojů. Nezaměstnaným 
uchazečům a zájemcům o práci je hradí úřad práce v plné výši (a 
to ze státního rozpočtu). Další vzdělávání v podnicích je záležitostí 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel zpravidla fi nancuje celý rozsah vzdělá-
vání a poskytuje na něj zaměstnanci placené volno, je-li zvyšování kvali-
fi kace v souladu s jeho potřebami, případně se může se zaměstnancem 
dohodnout na podmínkách spolufi nancování.

Pro dospělé, kteří nedokončili všechny ročníky základní školy, nebo 
pro ty, kteří absolvovali zvláštní školu (což nebylo uznáno jako 
ukončené základní vzdělání) existují při základních školách kurzy 

na doplnění základního vzdělání.

10.3. FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEZAMĚSTNANÝCH A SKU-
PIN OHROŽENÝCH VYLOUČENÍM Z TRHU PRÁCE

Rekvalifi kační vzdělávání uchazečů o zaměstnání je fi nancováno 
výhradně ze státního rozpočtu, z kapitoly Ministerstva práce a soci-
álních věcí. Finanční prostředky jsou prostřednictvím Správy služeb 

zaměstnanosti MPSV převáděny na jednotlivé úřady práce.

Z dlouhodobějšího hlediska je patrné zvyšování podílu výdajů na 
rekvalifi kace na celkových výdajích na aktivní politiku zaměstna-
nosti. Lze předpokládat, že tento trend bude dále pokračovat 

vzhledem k tomu, že v ČR je ve srovnání s vyspělými zeměmi velmi 
nízká účast na rekvalifi kacích.
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1. NOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE 
STŘEDNÍM ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ



2 ÚVODEM

Reforma, která v minulém školním roce začala 
v základních školách, přichází v současnosti 
i do škol středních. Cílem je změnit obsah 

vzdělávání i jeho metody a celkový styl práce 
školy tak, aby výuka odpovídala potřebám sou-
časné společnosti i novým technologiím a záro-
veň, aby vyhovovala i potřebám žáků. 

Žáci by proto měli být při vyučování aktiv-
nější než dosud a ze školy by si měli při-
nést schopnost používat získané vědomosti 

i motivaci k celoživotnímu učení. Velký důraz se 
klade na to, aby při vzdělávání získali také klí-
čové kompetence a v odborném vzdělávání je 
důležité i to, aby žáci disponovali dovednostmi 
potřebnými pro uplatnění na pracovním trhu. 
Proto je tak významné, aby střední odborné školy 
spolupracovaly při modernizaci výuky se zaměst-
navateli.

V programových dokumetech se těmto změ-
nám říká kurikulární reforma. Latinské slo-
vo curriculum původně znamenalo běh, 

v pedagogickém smyslu je tedy kurikulum pohyb, 
který doprovází vývoj mladého člověka. Znamená 
záměrně plánovanou trasu, při jejímž absolvová-
ní získává žák postupně zkušenost, která závisí 
také na jeho schopnostech i zájmu. 

Kurikulum tedy zahrnuje vzdělávací pro-
gram (vytyčení směru, délky a cíle trasy), 
ale také obsahovou náplň výuky (vše, co 

bývá v osnovách a metodických příručkách) 
i dosažený výsledek, tedy zkušenost, kterou žák 
ve škole získá.

Kurikulární reforma tedy znamená, že jsou 
české školy v pohybu, který by měl směřo-
vat k modernější výuce. V tomto pohybu jim 

mají pomoci nové vzdělávací programy.

Nové vzdělávací
programy ve středním
odborném školství
1.



31. SOUSTAVA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání (školský zákon) zavedl novou soustavu vzdě-
lávacích programů a dal školám pravomoc, aby si mohly vytvářet 

vlastní školní vzdělávací programy. Do té doby se vzdělávací programy 
vytvářely centrálně a byly pro všechny školy závazné, i když poskytova-
ly školám určitou možnost jejich úpravy. Na základě školského zákona 
se vzdělávací programy tvoří na dvou úrovních – státní a lokální.

1.1. STÁTNÍ ÚROVEŇ: NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 
A RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (RVP)

Národní program vzdělávání je základním strategickým kurikulár-
ním dokumentem, který rozpracovává cíle, obsah a prostředky 
vzdělávání vymezené školským zákonem. Národní program 

vzdělávání zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a schvaluje Parlament ČR.

Rámcové vzdělávací programy představují centrální úroveň kurikulár-
ního systému. Vymezují cíle vzdělávání a požadované kompetence 
absolventa, vzdělávací obsah nezbytný pro dosažení stanovených 

cílů a podmínky vzdělávání. Jsou závazným východiskem pro tvorbu 
školních vzdělávacích programů a zaručují tak srovnatelnost poskyto-
vaného vzdělání. RVP se vytvářejí pro všechny stupně vzdělání a pro 
obory vzdělání zařazené v soustavě oborů vzdělání1. Pro každý obor 
vzdělání se zpracovává jeden RVP. Rámcové vzdělávací programy 
vydává MŠMT po dohodě s příslušnými resortními ministerstvy a další-
mi sociálními partnery (odborovými orgány, zaměstnavatelskými svazy, 
Hospodářskou komorou atp.). Na pojetí vzdělávání tak působí nejen 
pedagogika, psychologie a další vědní disciplíny či technologie, ale 
ovlivňují ho i požadavky zaměstnavatelů a trhu práce.

1.2. LOKÁLNÍ ÚROVEŇ: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou učebními dokumenty, podle 
kterých se uskutečňuje vzdělávání ve škole. ŠVP vytvářejí školní 
pedagogické kolektivy na základě RVP pro konkrétní obory vzdělá-

ní, které škola nabízí. Doporučuje se, aby do jejich tvorby zapojily školy 
také své sociální partnery, zejména zástupce zaměstnavatelů v regionu. 

1) Soustava oborů vzdělání je vymezena Nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
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4 Škola má povinnost zahájit výuku podle ŠVP nej-
později do dvou let od vydání příslušného RVP. 
ŠVP jsou veřejně přístupným dokumentem, jejich 
kvalitu a soulad s RVP garantuje ředitel školy, 
který také ŠVP schvaluje. Požadavky na obsah 
a strukturu ŠVP jsou stanoveny v RVP. Soulad ŠVP 
s RVP kontroluje Česká školní inspekce.

1.3. POSTUP TVORBY RVP

Rámcové vzdělávací programy jsou vytváře-
ny centrálně prostřednictvím přímo řízených 
organizací MŠMT. Tvorbou RVP pro odbor-

né vzdělávání (OV) byl pověřen Národní ústav 
odborného vzdělávání. Na zpracování RVP se 
podílejí také odborné školy a zástupci zaměst-
navatelů. Při tvorbě RVP OV probíhá odborná 
debata mezi NÚOV, vědeckou a odbornou 
sférou, školami a sociálními partnery. Koncepce 
jednotlivých RVP pro příslušné obory vzdělání je 
projednávána v oborových skupinách, které pra-
cují při NÚOV z pověření MŠMT jako poradní 
orgány. V rámci schvalovacího řízení procházejí 
RVP veřejným připomínkovým řízením, v jehož 
rámci se k RVP mohou vyjádřit všechny školy i jiní 
zájemci, a připomínkovým řízením v institucích 
stanovených školským zákonem (resortní minister-
stva, odbory, zaměstnavatelské svazy aj.)

Vzhledem k významné roli sociálních partnerů 
představuje tvorba RVP pro odborné vzdě-
lávání poměrně složitý proces, založený na 

identifi kaci potřeb a požadavků trhu práce a jejich 
transformaci do vzdělávacího procesu. Jedním ze 
základních východisek pro tvorbu RVP byly tzv. 
profesní standardy - jako „objednávka“ světa prá-
ce. Od roku 2005, kdy byl schválen systémový 
projekt ESF Národní soustava kvalifi kací (NSK), se 
postupně východiskem pro tvorbu odborných částí 
RVP OV stávají tzv. kvalifi kační standardy úplných 
kvalifi kací, které v rámci projektu vznikají v návaz-
nosti na aktualizaci požadavků na povolání.

Tvorba a vydání RVP jsou úzce spjaty s refor-
mou soustavy oborů vzdělání. Nová soustava 
oborů vzdělání by měla být jednodušší a pře-

hlednější (např. byly odstraněny duplicity oborů 
lišících se pouze označením), počet oborů OV se 
snižuje z cca 800 na cca 220. RVP se vytvářejí 
pro obory vzdělání zařazené do nové soustavy 
oborů. Vzhledem k počtu oborů, pro které se RVP 
vytvářejí (cca 220), jsou RVP vydávány postup-
ně v letech 2007 – 2009. V roce 2007 vydalo 
MŠMT prvních 61 RVP, v roce 2008 dalších 82 
RVP, které nahrazují celkem 503 oborů dobíha-
jící soustavy. Protože jsou rámcové vzdělávací 
programy vydávány postupně a školy vyučující 
dané obory mají vždy dva roky na přípravu svých 
školních vzdělávacích programů, bude reforma ve 
středních odborných školách nabíhat postupně až 
do září 2011, kdy budou všechny školy učit podle 
vlastních vzdělávacích programů.

2. POJETÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRA-
MECH

Koncepce odborného vzdělávání vyjádře-
ná v RVP vychází z principu celoživotního 
vzdělávání, které je charakteristické pro 

znalostní společnost. Je založena na konceptu 
vzdělávání pro 21. století, který zformulovala 
komise UNESCO a v němž vytyčila čtyři základ-
ní cíle vzdělávání: učit se poznávat, učit se pra-
covat a jednat, učit se být, učit se žít s ostatními2. 
V RVP ukazují tyto cíle směr, kterým by se mělo 
vzdělávání ubírat, o jejichž maximální naplnění 
by měla škola usilovat, a to bez ohledu na stupeň 
nebo obor vzdělání, ovšem způsobem odpoví-
dajícím schopnostem žáků. Od těchto cílů jsou 
odvozeny požadavky na profi l absolventa a na 
obsah vzdělávání.

2) Delors, J. et al. Učení je skryté bohatství (formulovala 
Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“). 
Praha, UNIV 1997, s. 125



52.1. VYMEZENÍ PROFILU ABSOLVENTA

Profi l absolventa je v RVP popsán pomocí kompetencí, které vypoví-
dají o tom, co lze od absolventa očekávat, jaké činnosti je schopen 
vykonávat, jak by se měl projevovat. Tím se liší od dosavadních 

popisů profi lu absolventa, které obsahují především výčet vědomostí. 
Odvíjí se od společenských požadavků na všeobecný rozvoj osob-
nosti absolventa střední školy, resp. od cílů vzdělávání pro 21. století 
popsaných v RVP, a od požadavků trhu práce na odbornou přípravu na 
povolání. Profi l absolventa charakterizují dva okruhy kompetencí: klíčové 
kompetence a odborné kompetence.

Klíčové kompetence představují všeobecný profi l absolventa, i když 
se na jejich vytvoření podílí také odborná složka vzdělávání. 
Důraz na ně klade také sféra práce, která požaduje od absolventů 

zejména komunikativní kompetence (často včetně komunikace v cizích 
jazycích), kompetence k řešení problémů a týmové práci. Klíčové kom-
petence byly do odborného vzdělávání zavedeny Standardem stře-
doškolského odborného vzdělávání schváleným MŠMT v roce 1998 
a následně byly zapracovány do řady stávajících učebních dokumentů. 
V RVP se klíčové kompetence staly důležitým vzdělávacím cílem. Jsou 
zpracovány nově, na základě Evropského referenčního rámce klíčových 
kompetencí pro celoživotní vzdělávání a v návaznosti na RVP základní-
ho vzdělávání.

Soubor klíčových kompetencí RVP odborného vzdělávání tvoří:
kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů,
komunikativní kompetence,
personální a sociální kompetence,
občanské kompetence a kulturní povědomí,
kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,
matematické kompetence,
kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních tech-
nologií a pracovat s informacemi.

Klíčové kompetence jsou stanoveny jednotně pro všechny RVP, 
předpokládá se však, že úroveň jejich osvojení bude ovlivněna 
nejen používanými pedagogickými metodami, ale i osobnostními 

a učebními předpoklady žáků, perspektivně ji kvalitativně ovlivní také 
základní škola, kde byly klíčové kompetence zavedeny jako nový vzdě-
lávací prvek.
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6 PŘÍKLAD POPISU KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V RVP

Kompetence k učení

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se 
učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stano-
vovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání3, tzn. že absolventi 

by měli:
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim 
a podmínky;
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické 
čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, 
proslov aj.), pořizovat si poznámky;
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností 
svých i jiných lidí;
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat 
hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolá-
ní.

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně 
využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěš-
né uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní 

kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi 
by měli:

mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdě-
lávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni 
přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru;
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích 
příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb 
jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj 
odborný potenciál a své profesní cíle;
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, 
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech 
soukromého podnikání.

3) Prvořadým předpokladem učení je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početních úkonů.



7Odborné kompetence jsou vymezeny ve 
vztahu k povoláním, pro která daný RVP 
(respektive obor vzdělání) připravuje. 

Byly stanoveny na základě popisů povolání a ve 
spolupráci se zástupci zaměstnavatelů a škol. 
Součástí odborných kompetencí jsou ve všech 
RVP také kompetence k dodržování bezpečnos-
ti a ochraně zdraví při práci BOZP a požární 
ochrany, kompetence k uplatňování jakosti a kva-
lity práce, k ekonomickému a ekologickému jed-
nání, protože jsou považovány za významné pro 
každou činnost. 

Tyto tři kompetence jsou defi novány jednotně 
pro všechny obory a předpokládá se, že je 
zpracovatelé ŠVP vhodně aplikují s ohledem 

na obor vzdělání, ale i na běžné životní situace.
Vlastní popis kompetencí absolventa je v RVP 
zpracován tak, že každá kompetence je blíže 
charakterizována pomocí dílčích kompetencí. 
Od kompetencí se potom odvozuje odborný 
obsah vzdělávání.

Příklad popisu odborných kompetencí pro obor 
vzdělání 31-58-H/01 Krejčí (výtah)

a) Konstruovat střihy pro základní druhy dám-
ských a/nebo pánských oděvů podšitých a ne-
podšitých, tzn. aby absolventi:

zpracovali technický nákres a technický popis 
oděvu;
zjistili a zapsali tělesné rozměry zákazníka 
a provedli konstrukční výpočty;
poradili zákazníkovi vhodný střih oděvu;
zhotovili střihy jednotlivých dílů a součástí odě-
vu a provedli modelové úpravy;
stanovili spotřebu oděvního materiálu, pomoc-
ného oděvního materiálu a drobné oděvní 
přípravy pro daný výrobek nebo stanovené 
množství výrobků.

b) Ovládat technologické postupy zhotovování 

dámských a/nebo pánských oděvů podšitých 
a nepodšitých, tzn. aby absolventi:

zvolili vhodný materiál s ohledem na požado-
vané vlastnosti oděvu;
stanovili technologický postup vhodný pro zho-
tovení konkrétního oděvu;
orientovali se v nových oděvních materiálech 
a jejich nabídce na trhu, sledovali módu, módní 
trendy a nové technologie zpracování oděvů.

c) Zhotovovat dámské a/nebo pánské oděvy 
individuálním nebo průmyslovým způsobem, tzn. 
aby absolventi:

používali oděvní názvosloví k dorozumívání při 
výrobě oděvů;
dovedli připravit oděvní materiál ke stříhání 
a vystřihnout jednotlivé díly a součásti oděvů;
šili oděvy individuálním způsobem – šili ručně 
a na šicích strojích, připravovali výrobky na 
zkoušky, zkoušeli oděvy na postavě zákazníka 
a oděv upravovali;
spojovali díly a součásti oděvů konfekčním 
nebo individuálním způsobem s použitím kon-
fekčních prvků;
žehlili při tvarování, mezioperačním a koneč-
ném žehlení oděvů;
kontrolovali hotové výrobky a uměli kriticky 
zhodnotit zhotovený výrobek;
pracovali v souladu se stanoveným technolo-
gickým postupem;
dovedli si vhodně zorganizovat práci na pracovišti;
uplatňovali estetické cítění, zejména při zhoto-
vování oděvů individuálním způsobem.

2.2. KONSTRUKCE OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ 
V RVP

Kurikulum odborného vzdělávání tvoří dvě 
základní složky: odborná a všeobecně 
vzdělávací. Vazby mezi oběma složkami 

však nejsou striktní, protože všeobecné vzdělá-
vání má vedle funkce formativní a kuturní také 
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8 funkci přípravnou, neboť poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné 
pro zvládnutí odborné složky (např. matematika nebo přírodní vědy 
pro technické obory). V některých oborech vzdělání se vybrané části 
všeobecně vzdělávacího obsahu stávají odbornými (např. chemie v che-
mických oborech, ekonomika a vybrané učivo z práva v ekonomických 
oborech). 

Rámcové vzdělávací programy striktně nedělí obsah vzdělávání na 
všeobecný a odborný, přesto zohledňují určité proporce nastave-
né mezi oběma složkami Standardem středoškolského odborného 

vzdělávání: kolem 45% všeobecného vzdělávání ve čtyřletých oborech 
vzdělání s maturitní zkouškou a 30% ve tříletých oborech vzdělání 
s výučním listem. Jako všeobecně vzdělávací je v RVP chápáno vzdělá-
vání v informačních a komunikačních technologiích a ekonomické vzdě-
lávání (včetně fi nanční gramotnosti a výchovy k podnikání), které byly 
dosud začleňovány do odborného vzdělávání, neboť se stávají stále 
významnějšími pro každého člověka, pro jeho uplatnění na trhu práce 
a celoživotní učení.

Obsah vzdělávání je odvozen od cílů středního odborného vzdě-
lávání a kompetencí absolventa. Je koncipován nadpředmětově 
podle vzdělávacích oblastí (např. jazykové vzdělávání, spole-

čenskovědní vzdělávání, ekonomické vzdělávání, odborné vzdělávání), 
které se člení na obsahové okruhy. Odklon od předmětového vymezení 
obsahu vzdělávání je zdůrazněn i prostřednictvím názvů obsahových 
okruhů a jejich témat, které zpravidla vyjadřují tematické zaměření dané-
ho okruhu nebo jeho funkci. Kromě učiva vymezují RVP také požadova-
né výsledky jeho osvojení. Právě výsledky vzdělávání jsou dalším novým 
prvkem, který se používá pro plánování vzdělávání. 

V novém pojetí vzdělávání se klade větší důraz na výsledky než 
na učivo. Učivo je chápáno jako prostředek pro dosažení plá-
novaných výsledků vzdělávání. Tím se také RVP významně liší od 

klasických učebních dokumentů, ve kterých se plánuje především učivo. 
Výsledky vzdělávání jsou vyjádřeny z pozice žáka a vypovídají o tom, 
jakými dovednostmi, návyky a postoji by měl disponovat, jak by měl 
získané vědomosti používat.

Na základě těchto oblastí, obsahových okruhů a stanovených 
minimálních časových proporcí pro jejich osvojení vytvoří škola 
ve svém vzdělávacím programu strukturu vyučovacích předmětů. 

Obsah vzdělávání je v RVP vymezen formou tzv. kurikulárních rámců.



92.2.1. ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ SLOŽKA

Cílem této vzdělávací složky je vybavit žáka kompetencemi 
(odbornými vědomostmi, dovednostmi a návyky) potřebnými pro 
výkon povolání nebo pracovních činností, pro orientaci na trhu 

práce a další profesní vzdělávání a přispět k rozvoji požadovaných 
klíčových kompetencí. Cíle a obsah odborné složky se odvozují od 
popisů povolání a příslušných kvalifi kací. Vztahují se buď k jednomu 
povolání (např.kadeřnice, zedník, krejčí), nebo k několika povoláním 
příbuzným (např. prodavač – potravin, obuvi, textilu, strojník – obsluha 
a údržba strojů v různých odvětvích – stavební, silniční, důlní, textilní 
aj. stroje, technologie potravin zaměřená na zpracování masa, mléka, 
mouky, výrobu nápojů atd.). Pokud RVP připravuje pro více povolání, je 
odborná složka koncipována buď obecně (např. strojník, prodavač), tzn., 
že zahrnuje pouze základní, společné kompetence a obsah (učivo), zatím-
co jejich konkretizace a profi lace jsou zcela ponechány na rozhodnutí 
školy, nebo se člení na základní (společnou) a specifi ckou část, která se 
liší podle jednotlivých zaměření (např. ruční výroba – průmyslová výroba, 
technologie pro analytickou chemii – pro farmaceutickou výrobu). Škola 
potom povinně volí některá z uvedených zaměření. Takto koncipované 
RVP poskytují širší odborné vzdělání a specializaci posouvají do vyšších 
ročníků škol nebo až do praxe a zároveň umožňují škole reagovat na 
místní podmínky (trh práce, vývoj v odvětví, profesní zájem žáků apod.).

Odborná složka je, na rozdíl od všeobecně vzdělávací složky, 
velmi konzistentní, a proto je v RVP chápána jako jedna oblast 
zahrnující několik obsahových okruhů. Ve srovnání s dosavadními 

vzdělávacími programy je vymezena obecněji, stanoví pouze stěžejní uči-
vo, nezbytné pro dosažení požadovaných odborných kompetencí absol-
venta, a funkčně propojuje teoretické vědomosti a praktické dovednosti.

PŘÍKLAD VYMEZENÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP PRO OBOR 
31-58-H/01 KREJČÍ 
obsahový okruh Zhotovování oděvů (zkráceno)

Cílem obsahového okruhu je poskytnout žákům komplex intelektových 
a manuálních dovedností praktického charakteru potřebných pro zhoto-
vování oděvů. Ve školním vzdělávacím programu lze výsledky vzdělá-
vání a učivo tohoto obsahového okruhu rozšířit a prohloubit na úroveň 
profesní specializace.
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10 Výsledky vzdělávání Učivo

Žák:
zhotovuje části oděvů v souladu se stanovenými pracov-
ními postupy;
vysvětlí jednotlivé operace při zhotovování konkrétních 
částí oděvů;
sešívá součásti, zhotovuje části oděvů;
zhotoví vzorník součástí a částí oděvů;

1. Zhotovování částí oděvů
šití drobných oděvních součástí, základních druhů 
kapes, různých druhů zapínání;
zpracování dolního okraje oděvu.

vybere materiál vhodný pro konkrétní oděv nebo jej 
převezme;
určí postup zhotovení nebo pracuje podle učitelem 
(mistrem) předvedené operace nebo podle předané 
technické dokumentace;
připraví oděvní materiál ke stříhání a drobnou oděvní 
přípravu;
oděvní materiál nastříhá a zkompletuje;
připraví oděv na zkoušky, provede 1. a 2. zkoušku, 
oděv po zkouškách upraví a dokončí (individuální 
výroba);
zhotovuje jednotlivé části oděvů a provádí jejich montáž 
(průmyslová výroba);
dokončí oděv, zkontroluje hotový výrobek a připraví jej 
k odbytu (průmyslová výroba);
dodržuje stanovené technologické postupy a pracovní 
kázeň;
posoudí kvalitu zhotoveného oděvu, identifi kuje vady a 
jejich příčiny a tyto vady odstraní;

2. Zhotovování dámských a/nebo pánských oděvů
technická dokumentace;
oděvní materiál a drobná oděvní příprava;
pracovní postupy k zhotovení konkrétních oděvů indivi-
duálním a/nebo průmyslovým způsobem;
oděvní stroje a zařízení;
kontrola oděvních materiálů, rozpracovaných a hotových 
oděvů;
organizace práce a pracoviště, ekonomika výroby.
Dámské oděvy: sukně, kalhoty, halenka, šaty, sako, 
plášť;
Pánské oděvy: kalhoty, vesta, sako, plášť, bunda.

ovládá společenské chování a profesní vystupování, 
pečuje o svůj zevnějšek a snaží se o kultivovaný projev;
uplatňuje profesní etiku a bezpředsudkový přístup k 
zákazníkům;
umí poradit zákazníkovi s volbou modelu podle typu 
jeho postavy a s volbou oděvního materiálu.

3. Komunikace se zákazníkem
osobnost, vzhled, postoj, chůze;
verbální a neverbální komunikace;
společenské chování a vystupování;
typy zákazníků a psychologické základy jednání s nimi.

2.2.2. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ SLOŽKA

Všeobecné vzdělávání je trvalou součástí středního odborného 
vzdělávání. Jeho základním cílem je rozvíjet osobnost žáků a jejich 
kompetence potřebné pro život v 21. století. Obsah všeobecné-

ho vzdělávání tvoří soubor vybraných a didakticky transformovaných 
poznatků z různých vědních oborů a činností, které jsou považovány za 
nezbytné pro získání požadovaných obecných kompetencí i pro odbor-
né vzdělávání.



11Všeobecně vzdělávací složka je v RVP konstruována obdobně jako 
složka odborně vzdělávací, tedy na základě vzdělávacích oblastí: 
jazykové vzdělávání a komunikace (zahrnuje český jazyk a komuni-

kaci a cizí jazyky), společenskovědní, matematické, přírodovědné vzdě-
lávání (fyzikální, chemické, biologicko-ekologické), estetické vzdělávání 
(zaměřené na literární a kulturní výchovu), vzdělávání ke zdraví (zahrnuje 
obsahové okruhy Péče o zdraví a tělesná výchova), ekonomické vzdělává-
ní a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT).

Požadované výsledky a obsah všeobecného vzdělávání jsou vyme-
zeny podle stupně poskytovaného vzdělání4; v RVP pro obory 
vzdělání poskytující výuční list se dále diferencuje podle učebních 

předpokladů žáků (úprava se týká oborů určených především pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami, kde se navazuje na RVP ZV 
pro žáky s lehkým mentálním postižením). Podle potřeb odborné složky 
může být rozsah některé oblasti vzdělávání zvýšen. Celkový podíl vše-
obecně vzdělávací složky činí v RVP pro 4leté obory průměrně 45%, 
pro 3leté obory 35% za studium. Všeobecné vzdělávání navazuje na 
obsah a výsledky vzdělávání stanovené v RVP pro základní vzdělávání, 
v nástavbovém studiu navazuje na RVP pro obory tříleté obory vzdělání 
s výučním listem.

UKÁZKA FORMULACE POŽADAVKŮ PRO VŠEOBECNĚ VZDĚLÁ-
VACÍ SLOŽKU

Komunikace a vzdělávání v českém jazyce
(výtah z RVP pro obory vzdělání s maturitní zkouškou)

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyja-
dřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;
chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní 
uplatnění;
získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je 
vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele;
chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj 
národa.

4) Školský zákon vymezuje tyto vzdělávací stupně relevantní pro odborné vzdělávání: střední 
vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělá-
ní s maturitní zkouškou. Do systému odborného vzdělávání patří také konzervatoře, ve kterých 
se získává nejen střední vzdělání s maturitní zkouškou, ale také absolutorium, tj. vyšší odborné 
vzdělání.
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12 Výsledky vzdělávání Učivo

Žák:
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá 
stanoviska;
ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a 
vhodně formulovat odpovědi;
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
přednese krátký projev;
vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a 
rozdíly mezi nimi;
sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary 
(zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka…);
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základ-
ních útvarech odborného stylu, především popisného a 
výkladového; …

1. Komunikační a slohová výchova
slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní;
komunikační situace, komunikační strategie;
vyjadřování přímé i zprostředkované technickými pro-
středky, monologické i dialogické, neformální i formální, 
připravené i nepřipravené;
projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky 
odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky 
(osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova, 
životopis, zápis z porady, pracovní hodnocení, inzerát 
a odpověď na něj, jednoduché úřední, popř. podle 
charakteru oboru odborné dokumenty)

zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si 
je vybírat a přistupovat k nim kriticky;
používá klíčová slova při vyhledávání informačních 
pramenů;
samostatně zpracovává informace;
rozumí obsahu textu i jeho částí;
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si 
poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů;
vypracuje anotaci;
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti;
má přehled o knihovnách a jejich službách;
zaznamenává bibliografi cké údaje.

2. Práce s textem a získávání informací
informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, 
časopisy a jiná periodika, internet
techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), 
orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, 
kompozice a stylu
druhy a žánry textu
získávání a zpracovávání informací z textu (též 
odborného a administrativního) např. ve formě anotace, 
konspektu, osnovy, resumé, jejich třídění a hodnocení
zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné 
podoby
práce s různými příručkami pro školu i veřejnost.

Přírodovědné vzdělávání – fyzikální vzdělávání
(výtah z RVP pro obory vzdělání s výučním listem)

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě 
ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí;
logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpraco-
vávat a vyhodnocovat získané údaje;
komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace 
a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k pří-
rodovědné a odborné tematice;
porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka 
v přírodě a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje;
posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé 
organismy.



13Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat pří-
rodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky 
o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené 
odpovědi.

Výsledky vzdělávání Učivo

Žák:
rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb 
hmotného bodu;
určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh 
pohybu tyto síly vyvolají;
určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa 
působením stálé síly;
vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování 
mechanické energie;
určí výslednici sil působících na těleso;
aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh;

1. Mechanika
pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici
Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace
mechanická práce a energie
posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
tlakové síly a tlak v tekutinách

popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na 
bodový elektrický náboj;
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova 
zákona;
popíše princip a použití polovodičových součástek s 
přechodem PN; 
určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s 
proudem;
popíše princip generování střídavých proudů a jejich 
využití v energetice;

3. Elektřina a magnetismus
elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, 
kapacita vodiče
elektrický proud v látkách, zákony elektrického proudu, 
polovodiče
magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu, 
elektromagnetická indukce
vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie 
střídavým proudem

2.2.3 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Součástí vzdělávání jsou také tzv. průřezová témata, která plní 
především formativní funkci a napomáhají k vytváření klíčových 
kompetencí absolventů. Jejich začlenění je závazné, avšak způsob 

realizace je ponechán na škole. RVP stanoví tato průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk 
a svět práce, Informační a komunikační technologie.

Přínos těchto témat není ve složce vědomostní, ale ve vytváření 
postojů, chování a hodnotových orientací žáků, v rozvoji čtenářské 
a mediální gramotnosti, dovednosti orientovat se na trhu práce. 

Obsah průřezových témat se váže na základní učivo, škola jej však 
může rozšířit a doplnit.
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14 2.3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

RVP vymezují (v souladu se školským zákonem) také podmínky, za kte-
rých lze vzdělávání ve škole v daném oboru realizovat a které jsou 
závazné pro tvorbu ŠVP.

RVP stanoví:
organizační uspořádání vzdělávání: formu a délku vzdělávání, pod-
mínky pro přijetí ke studiu, způsob ukončení vzdělávání, dosažený 
stupeň vzdělání,
závazné minimální časové podmínky pro realizaci vzdělávání a tvor-
bu učebního plánu ve ŠVP, podíl praktického vyučování a jednotlivých 
vzdělávacích oblastí, počet vyučovacích hodin týdně a za studium 
(vše formou rámcového rozvržení obsahu vzdělávání ); dále jsou zde 
uvedeny informace a pokyny důležité pro tvorbu ŠVP a pro stanovení 
fi nančního normativu,
obecné materiální, personální a jiné podmínky vzdělávání ve střed-
ních odborných školách,
podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
žáků mimořádně nadaných a dospělých, kteří se vzdělávají v odbor-
ných školách,
strukturu ŠVP a zásady jejich tvorby.

UKÁZKA RÁMCOVÉHO ROZVRŽENÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 
OBOR 31-58-H/01 KREJČÍ
(3leté denní studium)

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání

týdenních celkový

Jazykové vzdělávání
- český jazyk
- cizí jazyk

3
6

96
192

Společenskovědní vzdělávání 3 96

Přírodovědné vzdělávání 3 96

Matematické vzdělávání 3 96

Estetické vzdělávání 2 64

Vzdělávání pro zdraví 3 96

Vzdělávání v iICT 3 96

Ekonomické vzdělávání 2 64

Konstrukční příprava 5 160



15Technologická příprava 5 160

Oděvní techniky 9 288

Zhotovování oděvů 33 1 056

Disponibilní hodiny 16 512

Celkem 96 3 072

2.4. STRUKTURA RVP

Všechny RVP mají stejnou strukturu. Kapitoly, které vymezují obecné 
cíle a podmínky odborného vzdělávání, jsou shodné pro všech-
ny RVP, kapitoly, které se vztahují k profi lu absolventa a obsahu 

vzdělávání jsou specifi cké pro každý RVP (podrobně viz ukázky RVP 
v příloze).

RVP obsahují:
charakteristiku rámcových vzdělávacích programů středního odborné-
ho vzdělávání,
cíle středního odborného vzdělávání,
kompetence absolventa,
uplatnění absolventa,
organizaci vzdělávání,
kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání,
rámcové rozvržení obsahu vzdělávání,
průřezová témata,
zásady tvorby školních vzdělávacích programů (ŠVP),
základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu,
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimo-
řádně nadaných,
využití rámcových vzdělávacích programů ve vzdělávání dospělých.

První kapitola 
Charakteristika RVP pro střední odborné vzdělávání - tvoří úvod do 
problematiky dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů a pomáhá 
lépe porozumět danému rámcovému vzdělávacímu programu. Vysvětluje 
pojem rámcové vzdělávací programy, jejich funkci v novém systému vzdě-
lávacích programů, vztah ke školním vzdělávacím programům a rozdíly 
mezi oběma programy. Charakterizuje záměry rámcových vzdělávacích 
programů a jejich strukturu. Dále pak objasňuje základní pojmy, které se 
používají v souvislosti s kurikulární reformou a v rámcových vzdělávacích 
programech.
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16 Druhá kapitola
Cíle středního odborného vzdělávání - vymezuje 
obecné cíle středního odborného vzdělávání, které 
jsou východiskem pro celou vzdělávací koncepci 
jak na úrovni rámcových vzdělávacích programů, 
tak následně i na úrovni školních vzdělávacích pro-
gramů. Uvedené cíle jsou společné pro všechny 
obory vzdělání a vzdělávací stupně, de facto pro 
celé základní i střední vzdělávání, neboť vyjadřují 
požadavky společnosti na vzdělávání a celkový 
rozvoj osobnosti žáků. Vzdělávací cíle vycházejí 
z výše uvedeného konceptu čtyř cílů vzdělávání 
pro 21. století (učit se poznávat, učit se pracovat 
a jednat, učit se být, učit se žít společně – učit se 
žít s ostatními). Vzdělávání, které naplňuje uvedené 
cíle, vede k vytváření žádoucích kompetencí žáků, 
které pak vymezuje kapitola 3.

Třetí kapitola
vymezuje požadavky na profi l absolventa daného 
oboru vzdělání, tj. na jeho klíčové a odborné kom-
petence. K jejich naplnění směřují výsledky vzdě-
lávání formulované v kapitole 6. Kurikulární rámce 
pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Kompetence 
jsou východiskem pro profi l absolventa ŠVP.

Čtvrtá kapitola 
vymezuje možnosti uplatnění absolventa v sou-
ladu s profesním profi lem na úrovni pracovního 
zařazení, povolání, popř. pracovních činností.

Pátá kapitola
specifi kuje organizační uspořádání vzdělávání 
vymezené obecně „školským zákonem“ ve vztahu ke 
konkrétnímu oboru a stupni vzdělání. Stanoví délku 
a formy vzdělávání, podmínky pro přijetí ke studiu, 
dosažený stupeň vzdělání atp., které jsou pro školu 
i zájemce o studium v daném oboru závazné.

Šestá kapitola 
Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělá-
vání - stanoví závazný obsah vzdělávání (učivo) 

a očekávané výsledky vzdělávání. Obsah vzdě-
lávání je rozdělen do vzdělávacích oblastí, které 
jsou tvořeny obsahovými okruhy (z nich obsahové 
okruhy odborného vzdělávání jsou vymezeny jako 
samostatné). Kurikulární rámce jsou zpracovány 
tak, aby byla podtržena orientace na výsledky 
vzdělávání a činnostní pojetí výuky.

Sedmá kapitola
Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání představu-
je východisko pro tvorbu učebních plánů v ŠVP. 
Jsou zde stanoveny závazné minimální hodinové 
dotace jednotlivých oblastí vzdělávání a obsaho-
vých okruhů, počet disponibilních hodin pro školu, 
počet vyučovacích hodin týdně a za celé studium 
i závazný rozsah praktického vyučování formou 
odborného výcviku nebo odborné a učební pra-
xe. Dále jsou zde uvedena pravidla pro tvorbu 
školních učebních plánů.

Osmá kapitola
Průřezová témata - vymezuje čtyři témata, která 
posilují formativní funkci vzdělávání. Jedná se 
o témata považovaná v současné době za spole-
čensky aktuální, a proto by jim měla být věnová-
na ve vzdělávání systematická pozornost. Jejich 
zapracování do ŠVP je závazné, avšak způsob 
realizace je plně v kompetenci školy. Jedná se 
o témata: Občan v demokratické společnosti, 
Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, 
Informační a komunikační technologie.

Devátá kapitola 
Zásady tvorby ŠVP - vymezuje požadavky na 
tvorbu školních vzdělávacích programů, jejich 
obsah a strukturu. ŠVP musí být zpracovány pro 
každý obor a formy vzdělání, které škola nabízí. 
Mohou být zpracovány klasicky s využitím učeb-
ních osnov, nebo modulově. Tvorba ŠVP je plně 
v pravomoci školy, zpracovaný ŠVP schvaluje 
ředitel školy.



17Desátá kapitola 
Základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu - uvádí 
obecné materiální, personální a organizační podmínky a požadavky na 
bezpečnost práce a ochranu zdraví při vzdělávacích činnostech, které 
je třeba respektovat při zabezpečování vzdělávání žáků. Tyto podmínky 
jsou konkretizovány v ŠVP.

Jedenáctá kapitola 
Charakterizuje přístup státu ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
nebo sociálním znevýhodněním, žáků z etnických menšin a ke vzdělá-
vání žáků mimořádně nadaných. RVP specifi kují tuto politiku vzhledem 
k odbornému vzdělávání.

Dvanáctá kapitola 
Je věnována vybraným zvláštnostem vzdělávání dospělých a možnostem 
využití RVP pro jejich vzdělávání. Vzdělávání dospělých je významnou 
součástí odborného vzdělávání, podmínky jejich vzdělávání jsou odlišné 
od vzdělávání žáků přicházejících ze základní školy. Proto by ŠVP měl 
zohledňovat tuto formu vzdělávání.

Vydané rámcové vzdělávací programy jsou zveřejněny na webových 
stránkách MŠMT (www.msmt.cz) a Národního ústavu odborného vzdělá-
vání (www.nuov.cz). Jako pomůcka pro školy při zpracování ŠVP je urče-
na Metodika tvorby ŠVP středních odborných škol a středních odborných 
učilišť zpracovaná a vydaná NÚOV (Praha.NÚOV 2007) dostupná na 
stránkách www.nuov.cz.
Příklady rámcových vzdělávacích programů jsou uvedeny na přiloženém 
kompaktním disku (CD).
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Současný stav
kurikulární reformy 

2. NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 
V KONTEXTU REFORMY ODBORNÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ



2 ÚVODEM

Vývoj kurikulární reformy vnáší do středního 
odborného vzdělávání výrazné změny, kte-
ré kromě jiného postihují rovněž oblast hod-

nocení výsledků vzdělávání. Jedním z důležitých 
prvků tohoto hodnocení je závěrečná zkouška 
v oborech poskytujících střední odborné vzdělání 
s výučním listem (dále v učebních oborech)1.

Podle dosavadní praxe si každá škola připra-
vovala své zkoušky sama, jejich úroveň se 
proto v jednotlivých školách lišila, výsledky 

nebyly srovnatelné a neexistovala záruka, že ško-
lou stanovená témata závěrečné zkoušky ověří 
všechny důležité odborné požadavky, které ta 
která profese vyžaduje. Závěrečné zkoušky bylo 
proto nutné reformovat. 

Nová koncepce závěrečné zkoušky je 
založena na vytvoření jednotného zadá-
ní pro každý obor. Po ověření nového 

pojetí na pilotních školách se předpokládá zave-
dení nové závěrečné zkoušky (dále NZZ) do 
všech odborných škol.

Reforma závěrečné zkoušky musí zohledňovat 
aktuální vývoj systému odborného vzdělává-
ní. Rovněž musí reagovat na aktuální potřeby 

a požadavky společnosti, což je neodmyslitelně 
spojeno s potřebou spolupráce odborných škol 
se sociálními partnery, především partnery ze 
sféry zaměstnání.

Přitom je zapotřebí zachovat takové rysy a kom-
ponenty závěrečné zkoušky, jejichž funkčnost 
je dlouhodobě ověřena. Toho lze dosáhnout 

pouze na základě celkového posouzení její dosa-
vadní podoby vzhledem k novým podmínkám exis-
tujícím uvnitř i vně vzdělávacího systému.

1) Jedná se obory vzdělání kategorie H dle Nařízení vlády o sou-
stavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání č. 689/2004 Sb., v platném znění.

Nová závěrečná
zkouška v kontextu

reformy
odborného vzdělávání

2.



31. VÝVOJ KONCEPCE NOVÉ ZÁVĚREČNÉ 
ZKOUŠKY

1.1. SYSTÉMOVÝ PROJEKT KVALITA I
Práce na koncepci nové závěrečné zkoušky 
začala v rámci systémového projektu Kvalita I, 
který probíhal v letech 2005-20082. Projekt, 
jehož obecným cílem bylo zvýšení kvality 
a efektivity vzdělávání, se zabýval tvorbou sys-
tému hodnocení (evaluace) na všech úrovních. 
Zabýval se hodnocením žáka (v oblasti střední-
ho vzdělávání jde o reformu maturitní zkoušky 
a novou závěrečnou zkoušku), hodnocením 
školy i celého vzdělávacího systému.
Úkolem NÚOV v projektu bylo navrhnout 
koncepci nové závěrečné zkoušky a ověřit 
její funkčnost ve vybraných školách. Jednotná 
zadání závěrečné zkoušky pro obory vzdělání 
s výučním listem (učební obory) byla vytvářena 
se zřetelem k paralelně probíhajícím změnám 
soustavy oborů vzdělání.

1.2. POSOUZENÍ DOSAVADNÍ PODOBY 
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Při tvorbě návrhu koncepce NZZ bylo nutno 
zaměřit se na to, v čem dosavadní závěrečná 
zkouška refl ektuje resp. nerefl ektuje kontext 

vývoje systému počátečního odborného vzdělá-
vání. Záměrem nebylo měnit to, co je plně funkční 
a co bylo v průběhu vývoje českého učňovského 
školství do závěrečné zkoušky zakomponováno 
na základě tradicemi prověřených praktických 
potřeb a letitých pedagogických zkušeností. Bylo 
zapotřebí posoudit dosavadní stav, zvážit jej 
vzhledem k novým podmínkám a v návaznosti na 

2) Projekt byl realizován v rámci operačního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů (opatření 3.3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách 
a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání). 
Projekt řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor 20, 
partnery projektu jsou Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a Národní 
ústav odborného vzdělávání (NÚOV).

to, co se dlouhodobě vyvíjelo a osvědčilo, při-
způsobit koncepci závěrečné zkoušky aktuálním 
společenským potřebám a požadavkům.

Pokud jde o vývojové tendence uvnitř i vně 
školské sféry, lze z hlediska relevance stávající 
koncepce závěrečné zkoušky považovat za 
prioritní:

průběh kurikulární reformy (motivace k celo-
životnímu učení, posílení autonomie školy, 
zavádění mechanismů tvorby RVP a ŠVP, důraz 
na perspektivně dlouhodobou zaměstnatelnost 
absolventů založenou především na tzv. širším 
profi lu absolventa oboru vzdělání a na jeho 
vybavenosti klíčovými kompetencemi využitel-
nými při výkonu celé řady povolání apod.),
změny kvalifi kačních požadavků na výkon 
odborných činností v konkrétních profesích 
(např. nástup nových technologií, digitalizace, 
nové, specifi cké odborné dovednosti apod.),
potřeby vývoje obsahu vzdělávání uvnitř jednot-
livých oborů vzdělání (tj. refl exe změn ve využí-
vaných výrobních postupech a technologiích),
obecné vývojové trendy na trhu práce, od 
kterých se odvíjejí požadavky zaměstnavatelů 
(např. globalizace ekonomiky, schopnost být 
zaměstnatelný v průběhu produktivního života, 
připravenost učit se novému, podnikatelské 
schopnosti, mobilita pracovní síly, samostat-
nost, schopnost týmové práce jazyková vyba-
venost apod.),
vznik a vývoj nových hodnoticích (evaluačních) 
metod a nástrojů vytvářených ve vzájemné spolu-
práci mezi sférou trhu práce a sférou vzdělávání.

Z bilancování dosavadního stavu závěrečné 
zkoušky vyplývá řada negativ:

Obsah závěrečné zkoušky konané v témže 
oboru vzdělání na různých školách se 
výrazně liší. Zkouška je připravována 

jednotlivými školami, přičemž významnou roli 
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4 hraje materiální vybavení každé školy a její per-
sonální obsazení (kvalifi kovanost vyučujících). 
Závěrečná zkouška tedy může mít na různých 
školách rozdílnou náročnost. V krajním případě 
pak může dojít i k tomu, že obsah ani způsob 
realizace závěrečné zkoušky neumožňuje ověřit 
nejdůležitější kvalifi kační požadavky na výkon 
příslušné profese. Odtud pramení malá průhled-
nost závěrečné zkoušky a nízká úroveň srovnatel-
nosti výsledků mezi školami.

Vazby mezi obsahem závěrečné zkoušky 
a kvalifi kačními požadavky příslušné od-
borné kvalifi kace nejsou jednoznačně vyjá-

dřeny. V některých oborech vzdělání (zejména 
tam, kde v posledním období došlo k výraznému 
vývoji technologií a materiálů) dokonce nedochá-
zí ani k potřebnému společnému konsensu odbor-
níků na tom, co je těžištěm odborné kvalifi kace.

Jednorázové ověřování pouhé části kompetencí 
při závěrečné zkoušce má nízkou informační 
hodnotu o celkové úrovni vzdělání absolventa. 

Výsledná známka z odborného výcviku neposky-
tuje zaměstnavateli potřebné informace o zvlád-
nutí stěžejních dovedností nezbytných pro kvalifi -
kovaný výkon povolání.

Jednotlivé zkoušky (písemná, praktická, ústní) 
nejsou vzájemně provázány a zejména písem-
ná a ústní zkouška se často zaměřuje na ově-

řování dílčích teoretických vědomostí bez přímé 
návaznosti na jejich praktické uplatnění.

Závěrečná zkouška je řadou pedagogů 
i odborníků z praxe pokládána za zkoušku 
výhradně odbornou, která formálně potvrzu-

je, že žáci dosáhli příslušné odborné kvalifi kace. 
Toto pojetí nezohledňuje potřebu připravit absolven-
ty tak, aby se dokázali vyrovnat se změnami na trhu 
práce (tzn. byli schopni měnit zaměstnání, získávat 
nové poznatky v průběhu celého života atd.).

Právní předpisy upravující zejména organi-
zaci závěrečné zkoušky nerefl ektují plně 
rozdílný charakter a potřeby jednotlivých 

oborů vzdělání. Z jejich podnětů vyšla najevo 
potřeba rozšířit způsoby konání závěrečné zkouš-
ky a umožnit takovou její formu, která výrazně 
směřuje k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Jako plně funkční byly oproti tomu shledány 
např. následující prvky stávající závěrečné 
zkoušky:

Dosavadní tradiční rozdělení závěrečné zkouš-
ky do tří zkoušek, které jsou zejména pokud 
jde o formu realizace relativně samostatné, 
tj.písemnou, praktickou a ústní zkoušku. Žák 
takto při jednotlivých zkouškách prokazuje 
kromě specifi cky odborných kompetencí také 
osvojení základních obecných kompetencí 
(včetně klíčových).
Délka přípravy na jednotlivé zkoušky a délka 
trvání jednotlivých zkoušek stanovená vyhláškou 
č. 47/2005 Sb. Tato délka je již tradičně a vše-
obecně akceptována odbornými školami jak 
z hlediska organizace závěrečné zkoušky a její-
ho personálního zabezpečení, tak i z hlediska 
schopností a potřeb žáků. Případné úpravy při-
padají v úvahu pouze v souvislosti s možností 
zadávat v rámci přípravy na praktickou zkoušku 
samostatnou odbornou práci, pro jejíž zadání 
bude třeba stanovit konkrétní termín.
Možnost realizovat praktickou zkoušku (nebo 
její část) na pracovišti mimo školu. Při využi-
tí této možnosti školou mohou žáci prokázat 
schopnost řešení odborné problematiky v reál-
ném pracovním prostředí (příp. v reálné pracov-
ní situaci).
Přítomnost odborníka z praxe u závěrečné 
zkoušky je velmi žádoucí, avšak v budoucnu 
by měla být institucionálně a ekonomicky syste-
maticky zabezpečována.



52. ZÁKLADNÍ RYSY NOVÉ ZÁVĚREČNÉ 
ZKOUŠKY

Rozdílná úroveň náročnosti a různorodost 
obsahu závěrečné zkoušky je v novém 
pojetí řešena principem jednotného zadá-

ní závěrečné zkoušky v daném oboru vzdělání. 
V rámci přípravy jednotného zadání je zajišťová-
na provázanost obsahu závěrečné zkoušky jak 
s kvalifi kačními požadavky tak i s vytvářenými 
rámcovými vzdělávacími programy. Nízká objek-
tivita hodnocení výsledků žáků při jednorázovém 
ověřování pouhé části kompetencí je alespoň 
částečně kompenzována tím, že v jednotném 
zadání jsou stanoveny i jednotné přístupy k hod-
nocení a klasifi kaci žáků. Výpovědní hodnota 
informací o absolventovi příslušného oboru vzdě-
lání je zvyšována návrhem na to, aby výsledky 
závěrečné zkoušky byly doplněny o záznamy 
o kompetencích osvojených žákem v průběhu 
studia. Potřeba ověřit v rámci závěrečné zkouš-
ky schopnosti absolventa prakticky uplatňovat 
získané vědomosti a dovednosti je podporová-
na zejména praktičtějším pojetím celé zkoušky, 
jejíž stěžejní částí je praktická zkouška zaměřená 
na řešení komplexních úkolů simulujících reálné 
pracovní problémy a situace. V rámci písemné 
a ústní zkoušky se mají ověřovat vědomosti ency-
klopedického charakteru nebo teoretické znalosti 
jen v přímé vazbě na jejich aplikaci v pracovním 
uplatnění.

Naplňování základních cílů kurikulár-
ní reformy (tj. přípravu žáků na proces 
celoživotního učení, posilování schopností 

přizpůsobovat se proměnlivým podmínkám trhu 
práce) umožňuje zařazení nového obsahového 

prvku do závěrečné zkoušky, kterým je obecný pře-
hled o světě práce. V daných souvislostech je také 
významné poskytnutí možnosti zpracování samo-
statné odborné práce, kterou žák prokazuje klíčové 
kompetence (např. schopnost řešit problémy, vyhle-
dávat a třídit informace, prezentovat výsledky své 
práce). V souladu s dvoustupňovou tvorbou kurikula 
jsou vymezeny i vztahy mezi centrálně stanoveným 
jednotným zadáním závěrečné zkoušky a speci-
fi ckými podmínkami a potřebami jednotlivých škol 
vyjádřenými v budoucích ŠVP, které se projeví v tzv. 
školní částí závěrečné zkoušky.

Koncepce nové závěrečné zkoušky v učebních 
oborech je založena také na využití nově 
vznikajících hodnoticích standardů a na pro-

hloubení spolupráce školské sféry se zaměstnavateli 
při přípravě i realizaci závěrečné zkoušky.

2.1 JEDNOTNÉ ZADÁNÍ

Jednotné zadání závěrečné zkoušky je vytvá-
řeno pro každý učební obor podle podrobně 
stanovených metodických pokynů. Vytváří je 

řešitelský tým složený ze zástupců odborných 
škol, odborného pracovníka NÚOV a zástup-
ce zaměstnavatelské sféry (odborníka z praxe). 
Je tvořeno pro všechny tři zkoušky: písemnou, 
praktickou a ústní: pro písemnou a ústní zkoušku 
je vytvářeno v přímé vazbě na rámcové vzdě-
lávací programy a školní vzdělávací programy 
(v současnosti ve vazbě na stávající učební doku-
menty), pro praktickou zkoušku rovněž s využitím 
hodnoticího standardu. Pro každý obor vzdělá-
ní se vytváří svébytné jednotné zadání, je však 
založeno na obecném schématu struktury jednot-
ného zadání.
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6 SCHÉMA STRUKTURY JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY



72.2 VYUŽÍVÁNÍ HODNOTICÍCH STANDAR-
DŮ PŘI TVORBĚ JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ

Při tvorbě jednotného zadání využívají řeši-
telské týmy dílčích výsledků systémového 
projektu Národní soustava kvalifi kací (NSK), 

jehož cílem bylo vytvořit standardy pro všechny 
úplné i dílčí kvalifi kace učebních oborů. Vznikly 
tak kvalifi kační standardy, které stanovují, co má 
člověk umět, aby dosáhl dané kvalifi kace, a hod-
noticí standardy, které slouží k ověřování toho, 
zda požadovaných kompetencí dosáhl. Obojí 
standardy se tvořily ve spolupráci s nejdůležitěj-

šími zaměstnavatelskými organizacemi, odrážejí 
tudíž potřeby praxe v jednotlivých povoláních.

Využívaní těchto hodnoticích standardů při 
tvorbě jednotného zadání proto umožňuje 
stanovit obsah závěrečné zkoušky tak, aby 

více odpovídal požadavkům zaměstnavatelů. Při 
následném porovnávání vazeb mezi kompetence-
mi stanovenými v daném hodnoticím standardu 
a obsahem jednotného zadání příslušného oboru 
vzdělání lze určit a transparentně prokazovat, 
zda a do jaké míry je s nimi závěrečná zkouška 
v souladu.

2. Z.2.H.3.1.011 Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření

a) Připravit pracoviště na provoz – zhodnotit funkčnost 
a připravenost pracoviště

Praktické předvedení

b) Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení + slovně

c) Organizovat práci při gastronomických akcích Praktické předvedení

d) Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat 
časový harmonogram

Praktické předvedení

e) Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu Praktické předvedení

f) Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu 
s hygienickými požadavky

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

3. C.3.H.3.1.031.Příprava teplých nápojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření

a) Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení

b) Dodržovat sortiment a množství surovin podle receptur Praktické předvedení + metrologicky

c) Připravit teplý nápoj s požadovanými senzorickými 
vlastnostmi

Praktické předvedení + senzorické hodnocení

Je třeba splnit všechna kritéria

UKÁZKA ČÁSTI HODNOTICÍHO STANDARDU - OBOR VZDĚLÁNÍ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
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8 4. A.7.H.3.1.011 Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů

Kritéria hodnocení Způsob ověření

a) Sestavit nabídkový (jídelní, nápojový apod. lístek) 
podle gastronomických pravidel

Písemně

b) Sestavit menu pro danou příležitost Písemně

c) Sestavit jídelní lístek pro dietní stravování s uvedením 
živin

Písemně

d) Vyhotovit kalkulaci ceny pokrmů Písemně

K prověření stačí jedno z kritérií a) až c) +d)

Přestože je při tvorbě jednotného zadání při-
hlíženo k tomu, aby témata jednotlivých zkou-
šek v co nejvyšší míře ověřovala kompetence 

stanovené v příslušném hodnoticím standardu, 
nelze část kompetencí z časových či provozních 
důvodů do závěrečné zkoušky zahrnout. K jejich 
osvojování i ověřování dochází v průběhu studia. 
Ze šetření zaměřených na soulad mezi jednotný-
mi zadáními a hodnoticími standardy vyplynulo, 
že se u závěrečných zkoušek ověřuje v průměru 
83,3 % kompetencí hodnoticího standardu. Mezi 
jednotlivými obory vzdělání jsou ale velké rozdí-
ly, které jsou způsobeny jejich specifi ky. Např. 
nejvíce kompetencí, které se ověřují pouze v prů-
běhu studia, avšak nikoliv u závěrečné zkoušky, 
bylo shledáno u oborů vzdělání zedník (56,7 %) 
a zámečník (44,8 %). Oproti tomu u oborů truh-
lář, číšník–servírka, rybář, pekař, sklář a autoelek-
trikář se ověřují všechny kompetence hodnoticího 
standardu, a to jak u závěrečné zkoušky, tak i v 
průběhu vzdělávání.

2.3 VÝKAZ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ 
ŽÁKA

Aby mělo hodnocení výsledků vzdělávání vět-
ší výpovědní hodnotu, měly by se výsledky 
závěrečné zkoušky provázat s průběžným 

hodnocením (evaluací). Žák by měl v průběhu studia 
prokázat zvládnutí všech kompetencí obsažených 
v hodnoticím standardu, protože jejich komplex 

utváří příslušnou kvalifi kaci. Tyto kompetence se 
vážou především k odbornému výcviku, který je 
však dosud hodnocen pouze souhrnnou známkou, 
což dostatečně nevyjadřuje, které konkrétní kom-
petence a na jaké úrovni žák zvládl. Vzhledem 
k tomu budou žáci vybaveni výkazem odborných 
kompetencí, jehož prostřednictvím bude možno 
potvrdit, že si žák v průběhu studia osvojil i tako-
vé kompetence, které nelze jednorázově ověřit 
v rámci podmínek závěrečné zkoušky. Často 
se totiž jedná o dovednosti, jejichž osvojení je 
časově náročné a postupuje po etapách. Úroveň 
jejich zvládnutí lze nejlépe hodnotit na základě 
dlouhodobého pozorování žáka při různých 
činnostech. Výkaz odborných kompetencí žáka 
může mít charakter osobního indexu žáka, ve 
kterém jsou uvedeny kompetence stanovené v pří-
slušném hodnoticím standardu a další odborné 
kompetence vyplývající ze školního vzdělávacího 
programu. Učitel odborného výcviku (příp. ve spo-
lupráci s ostatními učiteli) v tomto indexu potvrdí, 
že žák uvedené kompetence splnil. Je žádoucí, 
aby si žák do indexu zaznamenával, při jakých 
vzdělávacích činnostech (v průběhu běžné výuky, 
jiných úkolech, soutěžích, akcích apod.) si přísluš-
nou oblast kompetencí osvojil. Splnění kompeten-
cí uvedených ve výkazu odborných kompetencí 
žáka je jedním z podkladů pro klasifi kaci žáka 
na vysvědčení a tudíž i podkladem pro jeho při-
puštění k závěrečné zkoušce. Není ovšem zapo-
čítáváno do výsledku závěrečné zkoušky.



9Přínos výkazu odborných kompetencí žáka pro zkvalitnění evaluace 
výsledků vzdělávání v učebních oborech je v tom, že vhodným 
způsobem doplňuje jednorázové závěrečné hodnocení výsledků 

žáka, které rozhoduje o jeho budoucnosti. Přispívá rovněž k docenění 
významu průběžné evaluace jako systematické zpětné vazby pro žáka, 
rodiče, učitele (včetně docenění významu seberefl exe žáka pro dosaho-
vání žádoucích výsledků) a ke zvýšení informační hodnoty výstupního 
certifi kátu (tj. známek na závěrečném vysvědčení) pro budoucí zaměst-
navatele. Souvisí také s tendencí ke komplexnímu přístupu, která se pro-
jevuje v oblasti evaluace základního vzdělávání.

Ve školním roce 2006/2007 byla provedena sonda zaměřená na 
využívání výkazu odborných kompetencí žáka ve školní praxi, a to 
v oborech kuchař - číšník pro pohostinství, zemědělec - farmář, 

zedník, železničář, elektrikář - silnoproud a elektrikář. Konečná podoba 
tohoto hodnoticícho nástroje a možnosti jeho zavádění do škol budou 
dále ověřovány a rozpracovány na základě širších empirických šetření.

2.4 OBECNÝ PŘEHLED ZE SVĚTA PRÁCE

Jedním z nových prvků závěrečné zkoušky je začlenění bloku podo-
tázek Obecný přehled ze světa práce, které jsou zaměřeny na mož-
nosti řešení nejčastějších problémů, s nimiž se absolventi při vstupu na 

trh práce potýkají. Smyslem je přimět žáky k úvahám o tom, co dělat, 
pokud např. z důvodu nezaměstnanosti v regionu nezískají ihned práci 
ve svém oboru, kde vyhledat pomoc či jakými základními pracovně 
- právními vztahy se při nástupu do zaměstnání budou muset řídit, jak se 
dále vzdělávat apod. 

Některé z podotázek jsou zaměřeny i na to, aby žáci promýšleli 
již ve škole problémy ekonomického a ekologického charakteru 
s nimiž se v zaměstnání i v osobním životě setkají (např. otázky 

samostatného podnikání v oboru, daně, rodinný rozpočet, úvěry a půjč-
ky a rizika z nich vyplývající).

Příprava žáků na tyto podotázky spočívá zejména v zaměření výuky na 
praktické problémy každodenního života, které poznávají a zvažují 
v rámci exkurzí, návštěv veřejnoprávních institucí, besed s příslušnými 

osobami apod. Při zkoušení vyučující navozují situaci, která umožní, aby 
žák o dané problematice mluvil volně a uváděl příklady z praktického 
života. V žádném případě se nejedná o ověřování dílčích encyklopedic-
kých vědomostí z ekonomiky, občanské nauky či jiných předmětů.
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10 Podotázky jsou vytvořeny jednotně pro všechny obory vzdělání 
a odborné školy je získávají společně s jednotným zadáním a meto-
dickými pokyny zaměřenými na to, jak s nimi v rámci přípravy 

i realizace závěrečné zkoušky nakládat. O způsobu jejich začlenění do 
závěrečné zkoušky rozhoduje řešitelský tým.

Ukázka vybraných podotázek z Obecného přehledu ze světa práce 
pro šk. rok 2006/2007

Proč je důležité mít trvalý přehled o tom, co je třeba znát ve Vašem 
oboru? Jak a kde byste se mohl/a dále vzdělávat, jak byste postupo-
val/a v případě Vašeho zájmu o další studium?
Víte, kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte 
o pomoc?
Ve kterých fi rmách (podnicích) ve Vašem okolí, případně v celé ČR, 
je možné uplatnit Vaši profesi? Uveďte na příkladech, jaké platové 
a pracovní podmínky nabízejí zaměstnavatelé.
Uveďte, co je profesní životopis a jak byste jej zpracoval/a.
Jak se jako uchazeč o zaměstnání připravíte na přijímací pohovor? Co 
bude o Vás zajímat Vašeho případného zaměstnavatele a co byste 
o zaměstnání ve vybraném podniku měl/a vědět Vy?

2.5 MOŽNOST VYUŽITÍ SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PRÁCE

Podle potřeb a specifi k jednotlivých oborů vzdělání může být součástí 
jednotného zadání závěrečné zkoušky samostatná odborná práce. 
O jejím zařazení rozhoduje řešitelský tým, který rovněž zpracovává 

podrobné údaje k její realizaci. Samostatná odborná práce je obvykle 
zadávána na začátku 2. pololetí posledního ročníku. Žáci si z několika 
možností vylosují určité téma a pak mají přibližně měsíc na to, aby je 
zpracovali. Musí vyhledat potřebné informace, promyslet vlastní návrhy 
a na PC zpracovat text, který mohou vhodně doplnit výpočty, obrázky, 
nákresy apod. V jejich úsilí je podporují učitelé odborných předmě-
tů a odborného výcviku, s nimiž své postupy konzultují. Samostatnou 
odbornou práci si žáci přinesou k závěrečným zkouškám a podle vlast-
ních návrhů pak připravují to, co teoreticky popsali. Svá řešení a postu-
py nakonec obhajují před zkušební komisí. Pro samostatnou odbornou 
práci je charakteristické, že má širší obsahové zaměření a v řadě oborů 
začleňuje také podnikatelské aktivity (např. návrh na zřízení soukromé 
provozovny). Při zpracování této práce žáci využívají svých znalostí 
z předmětů všeobecně vzdělávacích i odborných a musí ukázat, že 
dokáží teoretické vědomosti spojit také s praktickým využitím.



11Tato forma přípravy na zkoušku umožňuje, aby žáci prokázali cel-
kovou znalost určité odborné problematiky, byli schopni přistupovat 
k zadanému tématu samostatně a tvůrčím způsobem a náležitě 

prezentovali výsledky své práce. Zkoušející také lépe mohou posoudit 
komunikativní, personální a sociální kompetence žáků a jejich schopnost 
pracovat s informacemi. Myšlenka využít při závěrečné zkoušce samo-
statnou odbornou práci se postupně rozšiřuje. Zatímco ve školním roce 
2004/2005 byla realizována pouze v oborech kuchař, kuchař – číšník 
pro pohostinství a cukrář – výroba, ve školním roce 2006/2007 to 
bylo navíc v oborech číšník – servírka, pekař a kadeřník. Ve školním 
roce 2007/2008 se využití samostatné odborné práce ověřovalo také 
v oborech sklář a keramik.

Současné právní předpisy neumožňují, aby samostatná odborná 
práce byla svébytnou součástí závěrečné zkoušky, proto byly 
dosud pouze využívány její výsledky. Vzhledem k tomu, že se tento 

prvek nové závěrečné zkoušky osvědčil a rozšiřuje se do dalších oborů 
vzdělání, ukazuje se potřeba legislativní úpravy, aby využití samostatné 
odborné práce při závěrečné zkoušce bylo právně zakotveno.

2.6. PRAKTICKÝ A KOMPLEXNÍ CHARAKTER ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Optimálně by jednotné zadání mělo být zpracováno tak, aby 
dosáhlo výrazně praktické orientace, provázanosti jednot-
livých zkoušek a komplexního pojetí zadávaných témat3. Při 

závěrečné zkoušce podle nového pojetí žáci prokazují, že jsou schopni 
získané teoretické vědomosti a poznatky prakticky uplatnit při řešení 
reálné pracovní problematiky v daném povolání, že samostatně pře-
mýšlejí a uvědomují si vzájemné vztahy a souvislosti. Žádoucí je takové 
pojetí tématu, které refl ektuje požadavek na celostní pojetí vzdělávání 
stanovený v rámcových vzdělávacích programech středního odborného 
vzdělávání. Celé téma se vztahuje k určité širší odborné oblasti (obsaho-
vě předmětné či činnostní problematice). Název a zadání tématu tedy 
předurčuje charakter a obsah dílčích otázek a úkolů, na kterých je jeho 
řešení založeno a které se k tématu z různých hledisek vztahují4. Při 
řešení jednotlivých zkoušek může obsah tématu vhodně navazovat.

3) Úroveň zpracování jednotných zadání závěrečné zkoušky pro jednotlivé obory vzdělání je 
doposud různá. V oborech vzdělání, kde je vytvářeno opakovaně, je již zřejmý významný kvali-
tativní posun k optimální podobě.
4) Platné právní předpisy (školský zákon a vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb.) v souvislosti s 
ukončováním středního odborného vzdělávání běžně s pojmem „téma“ operují. Neuvádějí však 
žádné upřesňující údaje o tom, jak má být tento pojem interpretován. Z právního hlediska je tedy 
navrhovatelům témat jednotného zadání poskytnut pro koncipování jejich obsahu i struktury velmi 
široký prostor.
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12 Ukázka vhodného zpracování jednotného 
zadání

Obor vzdělání: 82-51-H/001 Umělecký kovář 
a zámečník

Praktická zkouška zahrnuje stejně jako písem-
ná zkouška pět témat, která ověřují úroveň 
dosažených uměleckořemeslných dovedností 

žáků a jejich tvůrčích schopností. Důraz je kla-
den na dodržování technologické kázně, přesné 
a pečlivé provádění jednotlivých pracovních ope-
rací a na celkové vyznění výsledného produktu 
po stránce řemeslné a výtvarné. V každém tématu 
jsou obsaženy tři úkoly. Dva spočívají ve vytvoře-
ní výrobků podle předložené výkresové dokumen-
tace. Technologický postup zhotovení jednoho 
z těchto výrobků je součástí témat písemné zkouš-
ky (aby bylo tímto způsobem možné propojit 
písemnou zkoušku se zkouškou praktickou, žáci 
losují témata praktické zkoušky před písemnou 
zkouškou). V rámci třetího úkolu praktické zkoušky 
žáci tvoří výtvarný návrh uměleckého kovářského 
výrobku (užitkového nebo dekorativního charakte-
ru) a realizují jej v materiálu. Délka trvání praktic-
ké zkoušky je stanovena na čtyři týdny.

Jednotné zadání obsahuje v ideální podobě 
témata, která jsou z obou hledisek srovnatelná 
a vyvážená. Obsahová i časová náročnost 

témat odpovídá schopnostem průměrných žáků. 
Pokud je to účelné, obsahuje jednotné zadání 
i orientační údaje o časových limitech potřebných 
k jejich řešení. Součástí jednotného zadání jsou 
takové otázky a úkoly, na jejichž řešení existují 
v rámci daného oboru obecně shodné názory 
a je dbáno na jejich jednotný výklad a pojetí 
všemi uživateli. 

Některé otázky a úkoly umožňují také více 
variant řešení. Přesto je nelze v obsahu 
jednotného zadání opomenout, např. 

proto, že jsou z hlediska výkonu povolání obzvláš-
tě důležité. V takových případech jsou uvedeny 
možné varianty řešení, které jsou k jednotnému 
zadání přiloženy. Charakteru jednotlivých zkou-
šek odpovídá také rozpracování jednotlivých otá-
zek a úkolů, které jsou do nich zařazovány.

Témata stanovená v praktické zkoušce jsou 
komplexní a mají charakter řešení konkrét-
ních pracovních problémů (situací) v reálném 

nebo simulovaném pracovním prostředí. Žáci při 
jejich řešení prokazují celkovou připravenost na 
výkon povolání v praxi. Jsou navržena ve spolu-
práci s odborníkem z praxe.

Témata písemné zkoušky jsou navržena v sou-
vislosti s úkoly praktické zkoušky, např. jde 
o zpracování písemných podkladů potřeb-

ných pro realizaci témat (otázek a úkolů) stanove-
ných u praktické zkoušky. Zadané odborné úkoly 
a otázky jsou zaměřeny také např. na plánování 
práce, ekonomické propočty, technické výpo-
čty, podnikatelské projekty apod., ve kterých se 
ověřují takové kompetence žáků, které lze stěží 
ověřit praktickou zkouškou, ale jsou nedílnou 
součástí praktického výkonu povolání. Písemná 
zkouška tedy není redukována na vědomostní tes-
ty z obecného základu teoretických vědomostí, 
které byly již ověřeny v průběhu studia. 

V průběhu praktické zkoušky mají žáci pří-
ležitost návazně využít alespoň části pod-
kladů, které v rámci písemné zkoušky vypra-

covali. Témata ústní zkoušky jsou rovněž navržena 
v souvislosti s úkoly praktické zkoušky. Obsahují 
úkoly a otázky zaměřené na navrhování postupu 
řešení praktických úkolů, jejich zdůvodnění, příp. 
obhajobu zvolených řešení.

Každé jednotné zadání obsahuje vždy podrob-
ně rozpracované organizační pokyny k realizaci 
jednotlivých zkoušek i k jejich hodnocení.



132.7. ŠKOLNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Rámcové vzdělávací programy poskytují školám možnost uplatnit ve 
svých školních vzdělávacích programech vlastní specifi ka, zájem 
žáků, potřeby regionálního trhu práce i konkrétních podniků, ve kte-

rých absolventi nacházejí své uplatnění. Je tedy žádoucí, aby příslušné 
specifi cké kompetence mohli žáci prokázat i při závěrečné zkoušce.

Aplikace jednotného zadání závěrečné zkoušky v žádném případě 
nesmí narušit autonomii škol a znemožnit jim začlenění uvede-
ných specifi k do obsahu závěrečné zkoušky. Jedním ze zásadních 

pravidel tvorby jednotného zadání tedy je, že jeho realizace v rámci 
závěrečné zkoušky umožní každé škole v dostatečné míře začlenit do 
zkoušky i své vlastní požadavky. To znamená, že v každém jednot-
ném zadání je pro jejich zařazení poskytnut dostatečný prostor v rámci 
tzv, školní části závěrečné zkoušky. Její rozsah a způsob začlenění do 
zkoušky není fi xně stanoven a vyplývá z podoby konkrétního jednotné-
ho zadání a charakteru daného oboru vzdělání. Řešitelské týmy, které 
jednotná zadání zpracovávají, využívají pro zpracování této oblasti 
podrobné metodické pokyny.

3. PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ KONCEPCE NOVÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Pilotní ověřování nové závěrečné zkoušky probíhalo souběžně s vývo-
jem její koncepce v rámci systémového projektu Kvalita I v letech 
2005-2008. Jednotná zadání byla zpracovávána řešitelskými 

týmy podle metodických pokynů, které byly každoročně aktualizovány. 
Metodické materiály objasňující základní rysy nové koncepce a pokyny 
k tomu, jak s jednotným zadáním nakládat, dostávaly také pilotní školy, 
které jednotné zadání ověřovaly při svých závěrečných zkouškách.

Pro zpracování metodických materiálů byly velmi podstatné zkuše-
nosti z pilotních škol, které byly zjišťovány jednak při každoročních 
monitorovacích návštěvách škol v průběhu závěrečných zkoušek 

(vždy v červnu) a jednak při vyhodnocování dotazníkových šetření ve 
školách. Zjišťovány a zohledňovány byly i názory oborníků z praxe, kteří 
participovali při samotné tvorbě jednotného zadání či se zúčastnili závě-
rečné zkoušky jako členové zkušební komise. Využití těchto metodických 
materiálů se předpokládá i nadále v případě plošného zavedení nové 
závěrečné zkoušky do škol.

2.
 N

o
vá

 z
á

vě
re

čn
á

 z
k
o
u
šk

a
 v

 k
o
n
te

x
tu

 re
fo

rm
y 

od
bo

rn
éh

o 
vz

dě
lá

vá
ní



14 Každý rok byly dotazníkovým šetřením zjišťovány názory škol 
i zaměstnavatelů na přínos jednotného zadání závěrečné zkouš-
ky. Např. stručné shrnutí výsledků ze školního roku 2006/2007 

ukazuje výrazně pozitivní postoje respondentů k této otázce (95,6 % 
zástupců škol se shoduje na tom, že realizace závěrečné zkoušky podle 
jednotného zadání je přínosná pro posílení objektivity hodnocení výsled-
ků vzdělávání v oboru, 91,8 % respondentů se rovněž shoduje v názoru 
na to, že jednotné zadání představuje přínos pro posílení srovnatelnosti 
výsledků vzdělávání v oboru mezi školami, 87,0 % respondentů potvrzu-
je, že závěrečná zkouška podle jednotného zadání přispívá k přiblížení 
požadavkům praxe apod.).

Pokud jde o rozsah pilotního ověřování, byly schválením systémo-
vého projektu Kvalita I na jaře 2005, vytvořeny podmínky pro sys-
témové řešení nové podoby závěrečné zkoušky: Ve školním roce 

2004/2005 se připravovala jednotná zadání závěrečných zkoušek 
pro osm oborů vzdělání: zámečník, automechanik, elektrikář-silnoproud, 
cukrář-výroba, zedník, kuchař-číšník pro pohostinství, kuchař a umělec-
ký truhlář. Tato jednotná zadání se ověřovala při závěrečné zkoušce 
na 80 školách a absolvovalo ji 2 500 žáků. Ve druhém školním roce 
2005/2006 vznikla jednotná zadání pro 19 oborů, do ověřování se 
zapojilo 135 škol a 6 014 žáků. Ve třetím školním roce 2006/2007 
bylo ověřováno 41 jednotných zadání, což proběhlo ve více než 200 
školách u cca 10 000 žáků. V posledním roce projektu 2007/2008 
byla zpracována a následně pilotně ověřována jednotná zadání závě-
rečné zkoušky pro 70 oborů vzdělání, což odpovídá aktuálnímu vývoji 
počtu oborů s výučním listem podle nové soustavy oborů vzdělání.

Tvorba jednotných zadání probíhala podle pečlivě připraveného 
harmonogramu po etapách. Každý řešitelský tým se setkával na 
pracovních schůzkách, při nichž posuzoval stav zpracování jed-

notného zadání počínaje plánováním jeho tvorby, vytvořením prvního 
návrhu, následným posuzováním a úpravami pracovních verzí, opako-
vanými kontrolami až po konečnou kompletaci. Pokud měl řešitelský tým 
k dispozici jednotné zadání z předchozího roku, čerpal podněty k jeho 
zkvalitňování z vyhodnocení připomínek a doporučení pilotních škol 
a odborníků z praxe.

Zástupci pilotních škol na jaře každého školního roku obdrželi jed-
notné zadání na metodických seminářích. Zároveň pro ně byly 
připraveny stručné metodické pokyny, které obsahovaly zejména 

informace potřebné k pochopení nových postupů a vysvětlení problémů, 



15které se v předchozích letech nejčastěji vyskytovaly. Školy také získaly 
organizační pokyny pro zajištění průběhu jednotlivých zkoušek a infor-
mace o tom, jakým způsobem s jednotným zadáním nakládat (např. že 
nesmí být zveřejňováno a šířeno, že musí být využíváno beze změn a v 
plném rozsahu apod.).

V průběhu pilotního ověřování rovněž probíhaly aktivity zaměřené na 
perspektivy budoucí spolupráce mezi odborníky z praxe a zástup-
ci škol při přípravě a realizaci nové závěrečné zkoušky. Rozvoj 

této spolupráce a její institucionální a ekonomické zajištění je nezbyt-
nou podmínkou pro plánovanou plošnou implementaci nové závěrečné 
zkoušky. Proto byly vytvořeny materiály, které budou mít v tomto ohledu 
podpůrnou funkci.

ZÁVĚR

Koncepce nové závěrečné zkoušky se postupně vyvíjela na zákla-
dě zkušeností s tvorbou jednotného zadání a realizací závěrečné 
zkoušky podle jednotného zadání v pilotních školách. Nová závě-

rečná zkouška přispívá k utváření komplexního systému monitorování 
a hodnocení kvality vzdělávání na úrovni celého vzdělávacího systému. 
V oblasti počátečního odborného vzdělávání poskytne rozsáhlé infor-
mace o výstupní úrovni znalostí žáků i o úrovni vzdělávací práce škol. 
V průběhu let 2009 – 2013 bude reforma závěrečné zkoušky pokračo-
vat v rámci plánovaného projektu Nová závěrečná zkouška.
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1. PARTNERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE



2 Partnerství
škol a zaměstnavatelů
v České republice 
1.

VYBRANÉ ČÁSTI STUDIE

U všech druhů škol se všeobecně uznává, že 
by neměly pracovat bez vztahu ke svému 
okolí, ale ve spolupráci s prostředím, v němž 

působí. Bez ní by se mohlo stát, že by při své čin-
nosti uplatňovaly jenom svá vlastní hlediska a krité-
ria, která by se do značné míry mohla odlišovat od 
hledisek a kritérií reálného života za jejich zdmi, tj. 
života, kvůli němuž vlastně školy vznikly.

Aktéři, s nimiž by školy měly spolupracovat, 
ovšem nejsou u všech druhů škol stejní. U 
mateřských, základních škol a gymnázií, 

jejichž absolventi se později zpravidla vzdělávají 
v dalších druzích škol, patří k důležitým partne-
rům především rodiče a instituce, jejichž činnost 
přispívá k rozvoji klíčových kompetencí či speci-
fi ckých dovedností žáků (např. knihovny a další 
kulturní zařízení, různá občanská sdružení, spor-
tovní kluby, profesionální a amatérské soubory 
apod.). Naproti tomu v případě škol, jejichž 
absolventi vstupují na trh práce, tj. v případě 
středních odborných škol, středních odborných 
učilišť, vyšších odborných škol a vysokých škol, 
patří k nejvýznamnějším spolupracujícím aktérům 
zaměstnavatelé. U nich se totiž nejvíce projevuje, 
využívá a zhodnocuje získané vzdělání nejen ve 
prospěch samých jednotlivců, nýbrž i společnosti.

1. PROSTŘEDÍ A VÝCHODISKA PRO PART-
NERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ V ČR

Česká republika má v oblasti počáteční-
ho i dalšího vzdělávání, realizovaného 
v odborných školách, poměrně dlouhou 

tradici. První odborné školy vznikaly v českých 
zemích v 1. polovině 19. století z kurzů, které 
bychom dnes označili jako vzdělávání dospělých 
(tyto převážně úzce prakticky zaměřené kurzy 
směřovaly k povznesení tehdejších řemesel i výro-
by, tj. k lepší uplatnitelnosti řemeslníků a dělníků 
na trhu práce). Obdobné dění probíhalo i v řadě 
jiných evropských zemí.



3Na konci 19. století byla postupně vytvořena soustava odborného 
školství, která zahrnovala úplné odborné školy a nižší a neúplné 
odborné školy (jednalo se o školy určené pro výchovu samostat-

ných podnikatelů a dílovedoucích, vysvědčení nahrazovalo zcela nebo 
částečně průkaz o řádném ukončení učebního poměru). Dalším typem 
odborných škol byly školy pokračovací (zejména specializované kurzy 
pro mistry a dělníky).

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 bylo 
nově legislativně upraveno počáteční odborné vzdělávání a popr-
vé byl vytvořen i zákon upravující oblast vzdělávání dospělých. 

Vznikala řada nových odborných škol, které fi nancoval stát; za zmínku 
stojí i rozvoj podnikového vzdělávání, který byl propracován zejména 
v Baťových závodech.

Reforma a demokratizace vzdělávacího systému byly zastaveny dru-
hou světovou válkou. Nejvíce byla postižena oblast dalšího vzdě-
lávání – téměř 100 let se vyvíjející soustava vzdělávacích institucí 

byla rozvrácena a po válce nedošlo k její obnově v původním duchu. 
Naopak byla na celém území republiky vytvářena osvětová zařízení, 
která z velké míry sloužila politické indoktrinaci. Pokud vznikaly různé 
typy odborných škol pro pracující, pak jejich existence byla obvykle krát-
kodobá. Snahy o vytvoření systému dalšího vzdělávání se rozmělňovaly 
v realizaci pouhých dílčích kroků (např. úzce specializované kurzy).

K určitému politickému uvolnění došlo až v 60. letech 20. století; tehdy 
se začala na vysokých školách formovat první pracoviště zaměřená 
na otázky vzdělávání dospělých a konstituovala se samostatná vědní 

disciplína andragogika. Po invazi armád Varšavské smlouvy v roce 1968 
však začala slibně se rozvíjející disciplína skomírat. Aktivity se přenesly na 
pole podnikového vzdělávání, které bylo důležité z hlediska ekonomiky, 
a proto méně spjaté s ideologií. Řada resortů vybudovala v té době své 
resortní instituty, ve kterých často pracovali ti, kteří nadále nesměli z poli-
tických důvodů působit na vysokých školách.

V oblasti počátečního odborného vzdělávání byla alespoň zacho-
vána potřebná institucionální základna. Cíle a obsah vzdělávání 
v odborných školách však byly určovány prostřednictvím celostátně 

platných učebních dokumentů schválených pro jednotlivé obory vzdě-
lání. Podle nich pak při výuce příslušného oboru vzdělání postupovaly 
všechny školy. Ačkoliv i tehdy se obecně uznávala potřeba spolupráce 
škol se zaměstnavateli při realizaci cílů a obsahu vzdělávání, většinou 

1.
 P

a
rt

n
er

st
v
í 
šk

o
l 
a

 z
a

m
ěs

tn
a

va
te

lů
 v

 Č
es

ké
 re

pu
bl

ic
e



4 byla naplňována pouze formálně. Ovlivňoval to například fakt, že výraz-
nou většinou byly podniky státní a trh práce reálně neexistoval. Učební 
dokumenty pro střední odborné školy (tj. poskytující střední odborné 
vzdělání s maturitní zkouškou) sice obsahovaly i odbornou praxi žáků 
v podnicích, tato však zaujímala jen nepatrnou část vzdělávacího času 
(zpravidla 2 týdny za celou dobu vzdělávání). 

Takto organizovaná spolupráce škol se zaměstnavateli nemohla tudíž 
nijak ovlivnit celou koncepci vzdělávání. Intenzivnější a rozsáhlejší 
spolupráce škol s podniky existovala v případě středních odborných 

učilišť (poskytujících střední odborné vzdělání s výučním listem). Bylo to 
dáno tím, že ve středních odborných učilištích se oproti ostatním druhům 
škol klade daleko větší důraz na osvojení praktických dovedností. Střední 
odborná učiliště byla navíc do roku 1989 zpravidla součástí sdružení 
podniků (tzv. oborových ředitelství), takže zaměstnavatelé za odborný 
výcvik učňů přímo odpovídali a také jej z velké části fi nancovali.

Změny ve společnosti, zahájené po roce 1989, zásadně změnily 
celkové prostředí práce škol, tedy i spolupráci škol se zaměstnava-
teli. V oblasti počátečního vzdělávání realizovaného ve středních 

odborných školách spočívaly největší změny v odklonu od centrálně sta-
novovaných cílů a obsahu vzdělávání a v posílení autonomie škol (stát-
ních i nově vznikajících nestátních); u středních odborných učilišť kromě 
toho došlo k radikálním změnám v oblasti všech zásadních podmínek 
pro jejich fungování. Během privatizace, která byla součástí transforma-
ce celého hospodářství po roce 1989, se totiž sdružení podniků rozpad-
la a noví soukromí vlastníci se museli nejprve věnovat řešení zásadních 
problémů spojených s ekonomickým přežitím podniků. K jejich prioritám 
tak patřily problémy restrukturalizace výrobních programů, odběratelů, 
fi nančních zdrojů apod., zatímco význam a úloha personálu byla často 
podceňována. 

Navíc bylo v důsledku významnému útlumu průmyslu a propouš-
tění jeho zaměstnanců v tomto období dostatek volných lidí na 
trhu práce. Logickým vyústěním této situace bylo, že podniky 

se přestaly věnovat vzdělávání učňů a záležitosti spolupráce se škola-
mi zcela ustoupily do pozadí. Jediným východiskem se stalo převzetí 
učilišť státem. Tentokrát již v demokratických podmínkách, oproštěných 
od direktivního plánování počtu žáků a s možností vzniku nestátních 
středních odborných učilišť.



5Přerušení vazeb s fi rmami přineslo všem odborným školám značné 
ekonomické problémy, které se negativně projevily v jejich mate-
riálním, ale především v personálním potenciálu. Důsledkem bylo 

zastarávání jejich vybavení a snížení aktuálnosti a inovačního poten-
ciálu vzdělávacích programů. Tento trend byl dán i minimem kontaktů 
učitelů s novými technologiemi, materiály a inovacemi v daných obo-
rech. Navíc tím, že těžiště praktického vyučování v učilištích se muselo 
přesunout z podniků do školních dílen, byla odborná příprava ochuzena 
o možnost poznávat reálné pracovní prostředí.

Rovněž v oblasti dalšího vzdělávání byla situace po roce 1989 znač-
ně komplikovaná – řada organizací působících ve sféře vzdělávání 
dospělých začala být považována za zbytečnou a zkompromito-

vanou. Mnoho vzdělávacích institucí bylo zrušeno, jejich materiálně-
technické vybavení bylo ztraceno (podniky se jej jako „nepotřebného“ 
zbavovaly). Nedomyšlenost tohoto počínání se brzy projevila, neboť 
v souvislosti s ekonomickou transformací vznikala potřeba rekvalifi kace 
velkého počtu pracovníků a zároveň stoupal zájem o zvyšování kvalifi ka-
ce a nároky na manažerské vzdělání. Rozvoj ICT vyvolával potřebu rea-
lizovat vzdělávání dospělých v této oblasti, výrazně se změnily potřeby 
v oblasti jazykového vybavení jednotlivců atd. Ve vzdělávání dospělých 
se spontánně objevila řada soukromých subjektů (včetně zahraničních) 
a postupně se k němu začaly navracet i odborné a vysoké školy.

Přes veškeré problémy v navazování a rozvíjení vzájemné spolu-
práce odborných škol se zaměstnavateli přece jen v průběhu 90. 
let minulého století postupně docházelo v této oblasti k pozitivním 

posunům. Začaly se konstituovat střešní zaměstnavatelské organizace, 
které si kladly za cíl prosazovat zájmy a potřeby zaměstnavatelů (např. 
Svaz průmyslu a dopravy, Svaz obchodu, Unie zaměstnavatelských sva-
zů, Hospodářská komora ČR, asociace podnikatelů apod.). Jejich pri-
ority sice směřovaly především do hospodářské oblasti, nicméně se tím 
na straně zaměstnavatelů vytvořilo potřebné zázemí pro projednávání 
dalších koncepčních kroků směřujících mj. ke zlepšení jejich spolupráce 
s odbornými školami, včetně vysokých.

Významný předěl představuje rok 2001, ve kterém byl vydán 
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílá 
kniha. Jde o zásadní strategický dokument pro sektor vzdělávání 

v dalším období. Jeho text vyústil do celkem 36 doporučení, z nichž 
jedno navrhovalo „vytvořit novou strukturu komunikace se sociálními part-
nery na všech úrovních řízení.“ 
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6 Ve stejném období byla také vypracována 
a posléze schválena vládou ČR Strategie 
rozvoje lidských zdrojů pro Českou repub-

liku, která oproti dřívějším podobným dokumen-
tům byla zaměřena na vzdělávání v širším pojetí 
(včetně vzdělávání mimo školskou soustavu) a v 
širších souvislostech rozvoje hospodářství, ino-
vací a konkurenceschopnosti. Mezi hlavní cesty 
k dosažení strategických cílů v ní bylo zařazeno 
i partnerství a spolupráce.

V následujícím období byly sice na základě 
obou strategických dokumentů zahájeny 
určité kroky pro zabezpečení participace 

sociálních partnerů při všech zásadních rozho-
dováních v oblasti vzdělávání, počínaje tvorbou 
dlouhodobých plánů rozvoje škol a jejich vzdě-
lávacích programů až po uplatnění absolventů 
v praxi, jejich realizace však postupně ustávala. 
v dalších letech došlo k několika pokusům o sou-
stavnou spolupráci zaměstnavatelů se školami, 
iniciativu v tomto směru však vyvíjely většinou ško-
ly a další organizace z oblasti školství. Tak byly 
například zřízeny tzv. oborové skupiny Národního 
ústavu odborného vzdělání (NÚOV) jako platfor-
ma sdružující představitele vzdělavatelů i zaměst-
navatelů za účelem zkvalitnění odborného vzdě-
lávání a jeho přiblížení potřebám praxe. V nich 
se také hledaly vhodné způsoby spolupráce, 
která se postupně rozvinula do spolupráce při 
koncipování cílů a obsahu odborného vzdělává-
ní, v nedávné době pak při tvorbě rámcových 
vzdělávacích programů nebo při pracích na nové 
koncepci závěrečných zkoušek.

Po reformě veřejné správy se po roce 2001 
staly zřizovateli odborných škol kraje. Tím se 
řízení více přiblížilo regionálním aspektům, 

svou roli v oblasti vzdělávání postupně stále více 
sehrávají střešní zaměstnavatelské organizace. 
Kraje na tlak podnikatelské sféry reagují ve svých 
strategických dokumentech. Další podněty pro 

spolupráci škol a zaměstnavatelů přinesl zejména 
hospodářský růst, k němuž v ČR došlo v posledních 
letech. Ten vyvolal zvýšenou poptávku zaměstna-
vatelů po kvalifi kované pracovní síle. Protože se 
však v důsledku demografi ckého vývoje výrazně 
snížily počty žáků a absolventů odborných škol, 
vzrůstá diskrepance mezi požadavky zaměst-
navatelů na pracovní sílu a možnostmi škol tyto 
požadavky uspokojit. Důsledkem této skutečnosti 
je zvýšený zájem zaměstnavatelské sféry o spo-
lupráci se školami. Tento zájem se však zaměřuje 
spíše na hledání způsobů, jak získat potřebné 
kvalifi kované pracovní síly např. prostřednictvím 
fi nanční či materiální podpory školám, které 
vyučují zejména „nedostatkové“ obory, či přímé 
fi nanční podpory žákům, kteří se v těchto obo-
rech vzdělávají. Ochota zaměstnavatelů převzít 
spoluodpovědnost za odborné vzdělávání se 
oproti tomu stále ještě neprojevuje.

V oblasti dalšího vzdělávání odborné školy 
spolupracují se zaměstnavateli např. při 
realizaci kurzů poskytujících povinnou pří-

pravu pro výkon specifi ckých činností, velmi často 
také organizují rekvalifi kační kurzy. Školy samo-
zřejmě realizují také studium dospělých vedoucí 
k dosažení stupně vzdělání a zájmové vzdělá-
vání. Rozvoj dalšího vzdělávání poskytovaného 
odbornými školami, včetně spolupráce se zaměst-
navateli v této oblasti, významně ovlivnilo řešení 
příslušně zaměřených projektů podporovaných 
evropskými prostředky. v souvislosti s přijetím 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
(zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznává-
ní výsledků dalšího vzdělávání a o změně něk-
terých zákonů), který školám i dalším subjektům 
otevřel možnost realizovat uznávání výsledků 
předchozího učení, byl připraven a realizován 
projekt UNIV, který propojil v zakládaných sítích 
vzdělávacích institucí jak přípravu a realizaci pro-
gramů dalšího vzdělávání, tak uznávání výsledků 
předchozího učení.



7Ačkoliv se spolupráce se zaměstnavateli postupně rozvíjí, přesto se 
v ní projevuje řada nedostatků. Jsou patrné zejména při porovnání 
s většinou členských zemí EU. K těmto nedostatkům lze zařadit 

například nedostatečnou legislativní podporu této spolupráce. Ta způ-
sobuje, že spolupráce je založena na dobrovolné iniciativě, která sice 
potlačuje formálnost, avšak při její absenci potřebná spolupráce stagnu-
je. Další slabinou je spíše jen proklamativní zájem asociací zaměstnava-
telů o spolupráci s odbornými školami na národní úrovni. Je zřejmé, že 
tyto nedostatky bude třeba v dalším období řešit. Pro vývoj spolupráce 
škol a zaměstnavatelů v ČR je však podstatné, že v realizačních opat-
řeních již bude možné využívat tzv. příkladů dobré praxe, tj. pozitivních 
zkušeností, které již v dané oblasti řada odborných škol a zaměstnava-
telů nabyla či aktuálně nabývá.

2. SOUČASNÝ STAV PARTNERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 
V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Aktuální stav spolupráce škol s podniky, resp. jinými zaměstnavatel-
skými subjekty byl zjišťován formou dotazníkového šetření uskuteč-
něného v rámci vybraných škol. Pro účely vyhodnocení získaných 

údajů byly tyto školy rozčleněny do tří skupin: školy s převahou technic-
kých oborů, s převahou „službových“ oborů a s převahou uměleckých 
oborů. V části dotazníku věnované oblasti počátečního vzdělávání byly 
uvedeny cíle spolupráce a nástroje, kterými se těchto cílů může dosaho-
vat. Jednotlivé školy hodnotily dané cíle z hlediska jejich významnosti (1 
– velmi významný, 2 – významný, 3 – málo významný, 4 – nevýznamný) 
a vyjadřovaly svůj názor na to, do jaké míry se jim je daří naplňovat (1 
– úspěšně, 2 – částečně, 3 – minimálně, 4 – vůbec). Dále hodnotily svou 
reálnou situaci ve využívání jednotlivých nástrojů k dosahování přísluš-
ných cílů (jejich počet se v rámci stanovených cílů pohyboval od 4 do 
10). V případě, kdy u některého z nástrojů shledaly, že se jej přes veške-
ré snahy nedaří plně či vůbec realizovat, uváděly důvody, proč tomu tak 
je. Základní informaci o výsledcích šetření obsahuje následující text.

2.1 CÍLE SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ V RÁMCI 
POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – VÝZNAM A ÚSPĚŠNOST PLNĚNÍ

Předmětem posuzování byly následující cíle spolupráce škol a podniků:
Přibližování obsahu výuky potřebám zaměstnavatelů
Pomoc zaměstnavatelů při zkvalitňování výuky
Seznámení žáků s reálným pracovním prostředím v ČR
Seznámení žáků s reálným pracovním prostředím v zahraničí
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8 Motivace žáků pro zájem o vyučovanou 
odbornost
Motivace žáků pro uplatnění ve studované 
odbornosti
Rozvoj vzájemné informovanosti škol a zaměst-
navatelů

2.1.1 PŘISUZOVÁNÍ VÝZNAMU JEDNOTLI-
VÝM CÍLŮM

Z výsledků šetření vyplynulo, že všechny 
uvedené cíle jsou školami považovány za 
důležité. Šest ze sedmi cílů označilo více 

než 80 % respondentů za velmi významné nebo 
významné, přičemž více než polovina zbývají-
cích respondentů neoznačila žádný cíl za málo 
významný nebo nevýznamný (nehodnotila jej). 
Pouze cíl „seznámení žáků s reálným pracov-
ním prostředím v zahraničí“ označilo za velmi 
významný nebo významný 68% škol, což je ale 
stále více než dvě třetiny respondentů. V čem se 
ale respondenti lišili, bylo označení cíle za velmi 
významný. Tento parametr je tedy možné považo-
vat za nejrelevantnější kritérium priorit, které školy 
jednotlivým cílům přisuzují.

Ze získaných výpovědí vyplývá, že největší 
význam je přisuzován „motivačním“ cílům. 
Nejvíce respondentů hodnotilo jako vel-

mi významné cíle „seznámení žáků s reálným 
pracovním prostředím v ČR“ (66 %), „motivace 
žáků pro zájem o vyučovanou odbornost“ (61 %) 
a „motivace žáků pro uplatnění ve studované 
odbornosti” (57 %).

Přiřazení největšího významu uvedeným „moti-
vačním“ cílům bylo zjištěno nejen v rámci 
celé skupiny respondentů, ale i v každém ze 

tří jejích odborných směrů. Nejvýrazněji se proje-
vilo preferování těchto cílů u škol se „službovými“ 
obory, kde označení „velmi významný“ u všech tří 
uvedených cílů překračuje 75 %. Nejnižší podíl 

tohoto hodnocení byl zjištěn u škol s technickými 
obory; ovšem i zde dané cíle označila jako „vel-
mi významný“ více než polovina respondentů.

V pořadí nejvyšší významnosti poté následují 
cíle „pomoc zaměstnavatelů při zkvalit-
ňování výuky“ (jeho označení jako „velmi 

významný“ volilo 47 % respondentů) a „rozvoj 
vzájemné informovanosti škol a zaměstnavatelů“ 
(za velmi významný jej považuje 46 % škol). Tyto 
cíle jsou pro změnu více preferovány školami 
s technickými a uměleckými obory oproti školám 
s obory „službovými“.

Na konci pomyslného pořadí nejvyšší 
významnosti cílů je již zmíněné „sezná-
mení žáků s reálným pracovním prostře-

dím v zahraničí“ a dále „přibližování obsahu 
výuky potřebám zaměstnavatelů“, které označilo 
jako velmi významné jen 18 % respondentů. To je 
ovšem u odborného vzdělávání poměrně znepo-
kojivá informace.

2.1.2 ÚSPĚŠNOST PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH 
CÍLŮ

Z výsledků šetření vyplynulo, že školám se vět-
šinou daří alespoň do určité míry úspěšnosti 
plnit všechny cíle s výjimkou cíle „seznámení 

žáků s reálným pracovním prostředím v zahraničí“.

Nejvyšší úspěšnost potvrzují respondenti 
v plnění cíle „přibližování obsahu výu-
ky potřebám zaměstnavatelů“ (95 % 

respondentů považuje plnění tohoto cíle za zcela 
či částečně úspěšné). Zdá se, že školy považují 
svou výuku s ohledem na potřeby zaměstnavatelů 
za uspokojivou, což není vždy v souladu s různě 
prezentovanými názory zaměstnavatelů. Výrazně 
úspěšné v plnění tohoto cíle jsou podle svého 
vyjádření školy s převahou technických a umě-
leckých oborů (v obou případech 60 %); školy 



9s převahou „službových“ oborů jsou oproti tomu v této oblasti úspěšné 
méně (úspěšně či s částečným úspěchem se jim daný cíl daří plnit pouze 
ze 27 %).

Druhá nejvyšší úspěšnost je zaznamenána v plnění cíle „seznámení 
žáků s reálným pracovním prostředím v ČR“ (80 % responden-
tů považuje plnění daného cíle za zcela či částečně úspěšné). 

V tomto případě se vyskytuje přesně opačná struktura potvrzené úspěš-
nosti v rámci jednotlivých odborných směrů než u předchozího cíle. 
Školy s převahou „službových“ oborů považují plnění toho cíle za úspěš-
né v 73 % případů, zatímco školy s převahou technických oborů v 36 % 
případů a školy s převahou uměleckých oborů ve 20 % případů.

Vysoká úspěšnost plnění tohoto cíle koresponduje s výsledky šetření 
prováděného mezi zaměstnavateli, kteří označují za nejčastější 
formy spolupráce se školami exkurze a praxe žáků na svých pra-

covištích. Ovšem mnohem častěji tuto formu spolupráce uvádějí zaměst-
navatelé z oblasti zpracovatelského průmyslu a velké podniky než 
zaměstnavatelé z oblasti služeb a menší fi rmy, což je v rozporu s uvá-
děnou větší úspěšnosti u „službových“ než u technických směrů. Důvod 
může být v tom, že potřeba technického vzdělávání vzhledem k rozsahu 
poznání podnikové reality je vyšší než potřeba v oblasti služeb, takže 
i vnímání úspěšnosti může být rozdílné.Tyto nepoměry ukazují, že vazby 
mezi seznámením žáků s reálným pracovním prostředím a přibližováním 
obsahu výuky potřebám zaměstnavatelů nejsou těsné a naznačují, že 
seznámení žáků s reálným pracovním prostředím má nejen obsahovou, 
ale i (a možná zejména) motivační funkci. Také mohou naznačovat, že 
ve „službových“ oborech je seznámení s reálným pracovním prostředím 
snazší než u oborů technických.

Na opačném konci pomyslného pořadí úspěšnosti je naplňová-
ní cílů zaměřených na to, aby žáci měli zájem o studovanou 
odbornost a aby v ní po absolvování oboru pracovali, tedy 

„motivace žáků pro zájem o vyučovanou odbornost“ a „motivace žáků 
pro uplatnění ve studované odbornosti“. Z hlediska označení „úspěš-
né plnění cíle“ jsou na tom všechny tři odborné směry přibližně stejně 
(v případě prvního cíle se úspěšnost pohybuje okolo 15 %, v případě 
druhého cíle do 10 %). Pokud však vezmeme v úvahu podíl označení 
„minimálně plněno“ a „neplněno“, vycházejí z tohoto srovnání nejhůře 
školy s technickými obory (což odpovídá problémům s nedostatkem žáků 
i pracovníků těchto oborů), zatímco situace ve školách se „službovými“ 
obory se jeví relativně nejlépe.
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10 Co se týká zbývajících cílů, pak v případě pomoci zaměstnavatelů 
při zkvalitňování výuky a v případě rozvoje vzájemné informo-
vanosti škol a zaměstnavatelů je úspěšnost plnění podobná u 

všech odborných směrů (do 20 %), přičemž výrazně převažuje označení 
„částečně úspěšné“.

Jinak je tomu ale u cíle „seznámení žáků s reálným pracovním pro-
středím v zahraničí“, kde jsou podle odpovědí respondentů výraz-
ně nejúspěšnější školy s převahou „službových“ oborů (téměř 30 % 

respondentů) a naopak zcela neúspěšné jsou školy s převahou umělec-
kých oborů.

2.1.3 SROVNÁNÍ VÝZNAMU A ÚSPĚŠNOSTI PLNĚNÍ JEDNOTLI-
VÝCH CÍLŮ
Toto srovnání umožňují následující dva grafy:

Z výpovědí respondentů vyplývá, že mezi hodnocením významu většiny 
cílů a úspěšnosti škol v jejich dosahování platí do značné míry nepřímá 
úměra.



11Nejvýraznější nepřímá úměra mezi relativ-
ně vysokou významností cíle a relativně 
nízkou zjištěnou mírou úspěšnosti jeho 

plnění je u dvou hlavních „motivačních“ cílů, tzn. 
„motivace žáků pro zájem o vyučovanou odbor-
nost“ a „motivace žáků pro uplatnění ve studova-
né odbornosti“. U těchto dvou cílů tedy lze kon-
statovat, že vzhledem k přisuzovanému významu 
je jejich udávané plnění neúspěšné.

Tento typ nepřímé úměry, i když ne již tak 
výrazné, je patrný i u cíle „rozvoj vzájem-
né informovanosti škol a zaměstnavatelů“. 

Přitom jde o cíl, k jehož splnění stačí nastavit 
určitý mechanismus vzájemné komunikace, který 
by pro ani jednu stranu neměl představovat pří-
lišnou zátěž. Rovněž u cíle „pomoc zaměstnava-
telů při zkvalitňování výuky“ jsou očekávání vyšší 
než hodnocená realita. Tento cíl je určitě velmi 
důležitý, jeho splnění ovšem není snadné a je 
otázkou dlouhodobě budovaných vztahů. Určitý 
rozpor tohoto typu lze ještě pozorovat u cíle 
„seznámení žáků s reálným pracovním prostředím 
v zahraničí“, kde je to ovšem vzhledem k nároč-
nosti jeho splnění celkem pochopitelné.

Naopak nejvýraznější nepřímá úměra 
mezi relativně nízkou významností cíle 
a relativně vysokou udávanou mírou 

úspěšnosti jeho plnění se projevuje u cíle „přib-
ližování obsahu výuky potřebám zaměstnavatelů“. 
Tato disproporce si zřejmě zaslouží větší pozor-
nost. Prospěšná by určitě byla konfrontace mezi 
zástupci škol a zaměstnavatelů. Tento rozpor je 
velký zejména u škol s technickými a uměleckými 
obory, v poměrně malé míře se vyskytuje v přípa-
dě škol se „službovými“ obory.

Jediným cílem, kde z výsledků šetření lze usu-
zovat na soulad mezi významností a mírou 
úspěšnosti jeho splnění, je „seznámení žáků 

s reálným pracovním prostředím v ČR“. Jak již bylo 

uvedeno, je zde soulad i s názory zaměstnavate-
lů. Je proto možné tento cíl považovat za určitou 
solidní základnu dalšího rozvoje spolupráce škol 
a zaměstnavatelů.

2.2 SHRNUTÍ HLAVNÍCH PROBLÉMŮ 
SPOLUPRÁCE V OBLASTI POČÁTEČNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

V případě částečného či zcela neúspěšné-
ho využití jednotlivých nástrojů k dosažení 
daného cíle respondenti uváděli důvody, 

které podle nich negativně ovlivňují reálnou situ-
aci v jejich škole (1 – škola nepovažuje tento 
nástroj (aktivitu) za důležitý; 2 – zaměstnavatelé 
nemají zájem (nebo jen někteří a v nedostatečné 
míře); 3 – se zaměstnavateli se obtížně komuni-
kuje; 4 – zaměstnavatelé na to nemají fi nanční 
prostředky; 5 – zaměstnavatelé by potřebovali 
příznivější legislativu (např. daňové úlevy apod.); 
6 – jiný důvod).

S výjimkou dvou sledovaných cílů lze konsta-
tovat, že ve všech ostatních považují školy 
za naprosto největší problém v dosahování 

žádoucích výsledků nezájem (příp. nedostatečný 
zájem) zaměstnavatelů o vzájemnou spolupráci 
v příslušné oblasti. Nejvyšší podíl tohoto důvodu 
na neúspěšnosti či pouze částečné úspěšnosti 
snah škol se poněkud paradoxně projevuje v pří-
padě cíle „přibližování obsahu výuky potřebám 
zaměstnavatelů“ (8,2 %). S tímto zjištěním kore-
sponduje i jeho další vysoké poměrné zastou-
pení u cíle „rozvoj vzájemné informovanosti škol 
a zaměstnavatelů“ (5,9 %). Logickou návaznost 
má i výše jeho podílu v oblasti „motivace žáků 
pro uplatnění ve studované odbornosti“ (5,1 %) 
a „pomoc zaměstnavatelů při zkvalitňování výu-
ky“ (5,0 %). Nejnižší podíl tohoto důvodu byl sice 
zjištěn u cíle „seznámení žáků s reálným pracov-
ním prostředím“ (1,7 %), přesto i zde převyšuje 
poměrné zastoupení ostatních důvodů. 
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12 Oproti tomu se nezájem zaměstnavatelů tak jednoznačně výraz-
ně neprojevuje v oblasti motivace žáků o vyučovanou odbor-
nost (druhé nejvyšší poměrné zastoupení) a v oblasti seznámení 

žáků s reálným pracovním prostředím v zahraničí (z hlediska velikosti 
podílu třetí pořadí).

Vzhledem k tomu, že nezájem zaměstnavatelů se co do výše poměr-
ného zastoupení řadí až na dvě výjimky na první místo mezi všemi 
uváděnými důvody neúspěchů či pouze částečných úspěchů při 

dosahování sledovaných cílů, je zřejmé, že jednoznačná převaha jiného 
důvodu se projevuje jenom ve dvou případech.

V případě cíle „seznámení žáků s reálným pracovním prostředím 
v zahraničí“ dosahují nejvyšší poměrné zastoupení jiné důvody 
(4,9 %). Druhý nejvyšší podíl zaujímají u čtyř cílů: „pomoc zaměst-

navatelů při zkvalitňování výuky“, „rozvoj vzájemné informovanosti škol 
a zaměstnavatelů“, „přibližování obsahu výuky potřebám zaměstnava-
telů“ a „seznámení žáků s reálným pracovním prostředím v ČR“. Čtvrté 
pořadí z hlediska výše poměrného zastoupení zaujímají v případě 
dvou cílů, a to „motivace žáků pro uplatnění ve studované odbornosti“ 
a „motivace žáků pro zájem o vyučovanou odbornost“.

U cíle „motivace žáků pro zájem o vyučovanou odbornost“ zaujímá 
nejvyšší podíl důvod, že na spolupráci v této oblasti zaměstna-
vatelé nemají fi nanční prostředky (3,4 %). Druhý nejvyšší podíl 

tohoto důvodu byl zjištěn v případě cíle „motivace žáků pro uplatnění 
ve studované odbornosti“, třetí pořadí zaujímá u cíle „pomoc zaměstna-
vatelů při zkvalitňování výuky“, na čtvrté místo se řadí u cíle „seznámení 
žáků s reálným pracovním prostředím v zahraničí“; v případě tří zbý-
vajících cílů zaujímá poslední místo („přibližování obsahu výuky potře-
bám zaměstnavatelů“; „seznámení žáků s reálným pracovním prostředím 
v ČR“, „rozvoj vzájemné informovanosti škol a zaměstnavatelů“).

Ostatní důvody neúspěšnosti se v jednotlivých cílech spolupráce 
škol se zaměstnavateli v oblasti počátečního vzdělávání proje-
vují v rozdílné míře (co do výše poměrného zastoupení zaujíma-

jí 2.–6. místo). v následujícím textu jsou řazeny podle pořadí, ve kterém 
se vyskytují v jednotlivých oblastech/cílech. 

Důvod, že se zaměstnavateli se obtížně komunikuje zaujímá z hle-
diska objemu zjištěného podílu druhé místo v případě cíle „sezná-
mení žáků s reálným pracovním prostředím v zahraničí“. Na třetí 



13místo se řadí u cílů „přibližování obsahu výuky potřebám zaměstnavate-
lů“ a „rozvoj vzájemné informovanosti škol a zaměstnavatelů“, jako čtvrtý 
v pořadí se vyskytuje v případě cíle „seznámení žáků s reálným pracov-
ním prostředím v ČR“. Jeho poměrně nízké negativní působení potvrzuje 
páté pořadí u tří cílů: „pomoc zaměstnavatelů při zkvalitňování výuky“, 
„motivace žáků pro zájem o vyučovanou odbornost“ a „motivace žáků 
pro uplatnění ve studované odbornosti“.

Důvod, že zaměstnavatelé by potřebovali příznivější legislativu 
(např. daňové úlevy apod.), zaujímá svým podílem v rámci jednot-
livých cílů 3.–6. místo. Jako třetí nejvyšší podíl v rámci zastoupení 

dalších důvodů je zaznamenán u tří cílů: „seznámení žáků s reálným 
pracovním prostředím v ČR“, „motivace žáků pro zájem o vyučovanou 
odbornost“ a „motivace žáků pro uplatnění ve studované odbornosti“. 

Čtvrté pořadí zaujímá v případě dvou cílů, a to u „přibližování 
obsahu výuky potřebám zaměstnavatelů“ a „pomoc zaměstna-
vatelů při zkvalitňování výuky“. Jeho vliv se poměrně málo pro-

jevuje u dvou cílů („seznámení žáků s reálným pracovním prostředím 
v zahraničí“, „rozvoj vzájemné informovanosti škol a zaměstnavatelů“), 
kde zaujímá páté pořadí.

Pro neúspěšnost/částečnou úspěšnost v dosahování jednotlivých cílů 
je nejméně významný důvod, že škola nepovažuje daný nástroj 
(aktivitu) za důležitý. Pouze v případě jednoho cíle („rozvoj vzájem-

né informovanosti škol a zaměstnavatelů“) zaujímá z hlediska výše svého 
poměrného zastoupení mezi ostatními důvody čtvrté místo. Páté pořadí 
mu náleží rovněž u jednoho cíle („přibližování obsahu výuky potřebám 
zaměstnavatelů“); ve zbývajících pěti cílech se řadí až na poslední, 
šesté místo poměrného zastoupení.

Průzkumy prováděné mezi zaměstnavateli potvrzují, že nejčastější-
mi nástroji spolupráce se školami jsou odborné exkurze a praxe 
a nabídky pracovních míst. U malých fi rem jsou tyto formy spo-

lupráce dominující. Celkově nejaktivnější jsou ovšem ve spolupráci se 
školami velké fi rmy, zejména průmyslové podniky, které se ve větší míře 
než ostatní podniky podílejí na sponzorování škol, participují na výuce 
ve školách, poskytují školám technické vybavení, poskytují školám prak-
tické znalosti a zkušenosti, podílí se na výzkumných či jiných školních 
projektech, vyhlašují soutěže pro žáky a studenty.
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14 3. SOUČASNÝ STAV PARTNERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 
V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Pro zachycení současné situace v oblasti spolupráce škol a zaměst-
navatelů v dalším vzdělávání byly (obdobně jako v případě počá-
tečního odborného vzdělávání) využity údaje získané v dotazníko-

vém šetření. Vybrané školy, které se tohoto šetření účastnily, dlouhodobě 
úzce spolupracují s NÚOV; nejedná se tedy primárně o školy, na kterých 
je věnována zvýšená pozornost právě spolupráci se zaměstnavateli při 
realizaci dalšího vzdělávání. Část dotazníku, věnovaná oblasti dalšího 
vzdělávání, obsahovala šest škálovaných polouzavřených otázek, které 
směřovaly k získání těchto informací:

jak hodnotí školy jednotlivé druhy dalšího vzdělávání, které realizují, 
a to z hlediska úspěšnosti a významnosti;
s kterými zaměstnavateli – z hlediska velikosti – školy v oblasti dalšího 
vzdělávání spolupracují;
jaké druhy dalšího vzdělávání školy ve spolupráci se zaměstnavateli 
realizují;
kterých oblastí se spolupráce se zaměstnavateli především týká;
jaká je motivace škol k realizaci dalšího vzdělávání;
jaký přínos školy v realizaci dalšího vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli vidí.

3.1. OKRUHY PARTNERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ V RÁMCI 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – VÝZNAM A ÚSPĚŠNOST SPOLUPRÁCE

Mezi institucemi, které v ČR realizují další odborné vzdělává-
ní, zaujímají střední odborné školy a střední odborná učiliště 
významné místo. Dalšího odborného vzdělávání se účastní 

většinou zaměstnanci podniků, případně nezaměstnané osoby (rekva-
lifi kace). Následující text uvádí zjištěné poznatky o tom, jaký význam 
přisuzují školy jednotlivým sférám spolupráce se zaměstnavateli v rámci 
dalšího vzdělávání a jak jsou v této spolupráci úspěšné.

3.1.1. KTERÉ DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLY REALIZUJÍ

V úvodní části dotazníku se školy vyjadřovaly k tomu, jaký význam 
připisují jednotlivým druhům dalšího vzdělávání, které realizují, 
a za jak úspěšnou tuto realizaci považují. Šlo nejen o poskytová-

níi dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli, ale i o realizaci 
dalšího vzdělávání jako takového.



15Realizaci některého z druhů dalšího vzdě-
lávání potvrdilo 77,1 % oslovených škol, 
zbývající podíl respondentů (22,9 %) žád-

né další vzdělávání nerealizuje. Jako významná 
se školám nejčastěji jeví realizace rekvalifi kací, 
kterou jako velmi významnou či významnou hod-
notí 88 % škol. Úplnou či dílčí úspěšnost zde 
zaznamenává 75,9 % respondentů. Jako velmi 
významnou či významnou hodnotilo 86,7 % 
škol také realizaci dalšího profesního vzdělává-
ní, v níž potvrzuje úplné či dílčí úspěchy 77,1 % 
respondentů. Realizace zájmového vzdělávání je 
velmi významná či významná pro 56,7 % škol; 
jednoznačnou či dílčí úspěšnost zde zaznamená-
vá 57,8 % respondentů.

Z 22,9 % škol, které další vzdělávání nere-
alizují, vnímá tuto skutečnost jako velmi 
významnou jen velmi malý podíl (2,4 %), 

pro ostatní je pouze významná (9,6 %).

Téměř jedna čtvrtina škol (24,1 %) více či 
méně úspěšně realizuje jiné druhy dalšího 
vzdělávání, mezi kterými jsou uvedeny např. 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
uznávání výsledků předchozího učení, odborné 
kurzy a semináře (bez jakékoliv specifi kace), 
kurzy pro seniory. Je pravděpodobné, že každé 
uvedené další vzdělávání by bylo možné zařa-
dit mezi rekvalifi kace, další profesní či zájmové 
vzdělávání.

3.1.2. S KÝM ŠKOLY PŘI REALIZACI JED-
NOTLIVÝCH DRUHŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
SPOLUPRACUJÍ

Otázky zaměřené na spolupráci škol se 
zaměstnavateli při realizaci dalšího 
vzdělávání směřovaly ke zjištění, s který-

mi zaměstnavateli (z hlediska jejich velikosti) školy 
spolupracují, jak hodnotí úspěšnost této spoluprá-
ce a jaký význam jí připisují.

Nejvyšší podíl škol (79,6 %) spolupracuje 
při realizaci dalšího vzdělávání s malý-
mi a středními podniky, a to buď zce-

la úspěšně, či s jistými výhradami. Spolupráci 
s těmito partnery školy přisuzují značný význam 
– celkem 81,9 % respondentů ji hodnotí jako vel-
mi významnou či významnou.

S velkými fi rmami spolupracuje při realizaci 
dalšího vzdělávání 65 % škol; podle jejich 
názoru probíhá tato spolupráce buď jedno-

značně úspěšně či zaznamenává ještě jisté rezer-
vy. Velmi významná či významná je pro 75,9 % 
respondentů. Na spolupráci se živnostníky se 
v oblasti dalšího vzdělávání podílí 51,8 % škol, 
které v ní zároveň potvrzují buď úplné či dílčí 
úspěchy. Jako velmi významnou či významnou ji 
hodnotí 53 % škol.

Z výpovědí respondentů dále vyplývá, že 
existuje skupina škol, které se nedaří spo-
lupracovat při realizaci dalšího vzdělávání 

s určitými pro ně žádoucími zaměstnavateli. Tuto 
skupinu tvoří ve vztahu k malým a středním podni-
kům 7,2 %, k velkým fi rmám 14,5 %, a k živnost-
níkům dokonce 28,9 % škol.

3.1.3. KTERÉ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLY REA-
LIZUJÍ VE SPOLUPRÁCI SE ZAMĚSTNAVATELI

Další část dotazníku byla zaměřena na zma-
pování druhů dalšího vzdělávání, při kte-
rých školy s podniky spolupracují, a jakou 

úspěšnost a význam této spolupráci přisuzují.

Co se týká spolupráce škol se zaměstna-
vateli při realizaci jednotlivých druhů 
dalšího vzdělávání, pak 66,2 % respon-

dentů potvrzuje, že s větším či menším úspěchem 
realizuje ve spolupráci s nimi další profesní vzdě-
lávání; pro 68,7 % škol je tato spolupráce velmi 
významná či významná. Vzhledem ke zjištění, 
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16 že celkem 77,1 % škol úspěšně či s částečným 
úspěchem realizuje další profesní vzdělávání se 
tedy jeví, že 10,9 % škol realizuje na určité úrovni 
úspěšnosti další profesní vzdělávání bez spolu-
práce se zaměstnavateli.

Jako zcela či částečně úspěšnou hodnotí svou 
spolupráci se zaměstnavateli při realizaci 
rekvalifi kací celkem 61,4 % respondentů; 

téměř shodný podíl škol hodnotí tuto spolupráci 
jako velmi významnou či významnou. Vzhledem 
k údajům v oddíle 3.1.1 (celkem 75,9 % škol hod-
notí realizaci rekvalifi kací jako zcela či částečně 
úspěšnou), lze předpokládat, že 14,5 % škol rea-
lizuje s větším či menším úspěchem rekvalifi kace 
bez spolupráce se zaměstnavateli. Toto zjištění 
odpovídá skutečnosti, že rekvalifi kace se realizují 
zejména pro úřady práce.

Zcela či částečně úspěšnou realizaci zájmo-
vého vzdělávání ve spolupráci se zaměst-
navateli udává celkem 32,5 % škol; spo-

lupráci v této oblasti zároveň hodnotí jako velmi 
významnou nebo významnou. Ze získaných úda-
jů vyplývá (viz 3.1.1), že 25,3 % škol realizuje 
zájmové vzdělávání bez spolupráce se zaměst-
navateli. To je zcela logické; naopak se naskýtá 
otázka, zda zájmové vzdělávání realizované ve 
spolupráci se zaměstnavateli je skutečně zájmo-
vým vzděláváním.

3.1.4. KTERÝCH OBLASTÍ SE UVEDENÁ 
SPOLUPRÁCE TÝKÁ

Další otázka směřovala ke zjištění oblastí, ve 
kterých se spolupráce škol a zaměstnavate-
lů při realizaci dalšího vzdělávání odehrá-

vá. Respondenti se opět pomocí škály vyjadřovali 
k úspěšnosti spolupráce v jednotlivých oblastech 
a k její významnosti.

Z výpovědí škol vyplynulo, že jejich nadpolo-
viční většina spolupracuje se zaměstnavate-
li zcela úspěšně nebo s dílčími výhradami 

při popisu a analýze vzdělávacích potřeb, for-
mulaci výsledků a specifi kaci obsahu vzdělává-
ní, při výběru a zajištění lektorů, výběru metod, 
organizačního a materiálního zajišťování dalšího 
vzdělávání, ověřování jeho výsledků v různých 
etapách realizace a v neposlední řadě i při kom-
pletní realizaci dalšího vzdělávání (zejména při 
přípravě a realizaci „kurzů na míru“). Podíl škol, 
které se takto vyjádřily, se v rámci jednotlivých 
oblastí pohybuje od 51 % do 62 %. Spolupráci 
se zaměstnavateli v daných oblastech rovněž 
respondenti hodnotí v téměř shodné míře jako 
velmi významnou či významnou.

Další oblastí, ve které se rozvíjí spolupráce 
škol se zaměstnavateli, je uznávání výsled-
ků předchozího učení. Zde je buď zcela či 

s dílčími výhradami úspěšných 35,8 % škol. Za 
velmi významnou či významnou však uvedenou 
spolupráci považuje 56,6 % respondentů.

3.1.5 KTERÉ DŮVODY VEDOU ŠKOLY KE 
SPOLUPRÁCI SE ZAMĚSTNAVATELI V OBLAS-
TI REALIZACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Nejčastěji uváděným důvodem pro spolu-
práci se zaměstnavateli je zvýšení prestiže 
školy. Jako velmi významný či významný 

jej označuje 73,4 % škol, které zároveň vypoví-
dají, že jsou v tomto směru buď zcela či s dílčími 
výhradami úspěšné. Pro 71,1 % škol je jako velmi 
významná či významná také vzájemná pomoc 
a spolupráce. Podle vyjádření 66,3 % responden-
tů je tato spolupráce realizována zcela úspěšně 
nebo s dílčími výhradami. Jako velmi významné 
či významné hodnotí 65,1 % škol rovněž využití 
svých materiálních i personálních kapacit. Úplnou 
či částečnou úspěšnost v této oblasti spolupráce 
zaznamenává 68,7 % respondentů.



17Školy také vysoce oceňují možnost poznat pracovní prostředí, získat 
zkušenosti a poznatky z oblasti výkonu práce. Tuto možnost jako 
velmi významnou či významnou hodnotí 60,2 % respondentů; za 

zcela či částečně úspěšné se zde považuje 56,6 % škol. Finanční moti-
vace hraje při realizaci dalšího vzdělávání ve spolupráci škol a zaměst-
navatelů důležitou roli, avšak není nejdůležitějším motivačním faktorem. 
Za velmi významnou či významnou ji považuje 51,8 % škol, jednoznač-
nou či dílčí úspěšnost v této sféře potvrzuje 55,8 % respondentů.

Jako další důvody pro realizaci dalšího vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli uváděly školy např. „chceme být školou, kam se sou-
středí v maximální míře pozornost podnikatelů“; „uplatnění školy v kon-

kurenci ostatních škol“; „propagace školy a jejích oborů“; „příležitost 
k doplňkové činnosti“, ale i „zapojení do projektů ESF“.

3.1.6. CO ŠKOLÁM PŘINÁŠÍ SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI 
PŘI REALIZACI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem otázky bylo zachytit, jak školy oceňují z hlediska význam-
nosti a úspěšnosti výsledky konkrétní spolupráce se zaměstnava-
teli při realizaci dalšího vzdělávání. Nejvyšší podíl škol (73,5 %) 

hodnotí přínos této spolupráce jako velmi významný či významný pro 
zvýšení své prestiže. Naprostou či dílčí úspěšnost zde potvrzuje 68,7 % 
respondentů. Dvě třetiny respondentů (66,5 %) se rovněž shodují v tom, 
že spolupráce se zaměstnavateli velmi významně či významně přispívá 
ke zkvalitnění práce pedagogů. 

Úplnou či částečnou úspěšnost v této oblasti potvrzuje téměř 
shodný podíl respondentů. S tímto zjištěním koresponduje další 
vyjádření škol, z nichž 63,9 % uvádí, že spolupráce se zaměst-

navateli je velmi významná či významná pro zkvalitňování počátečního 
vzdělávání; téměř shodný podíl škol je podle jejich názoru v této oblasti 
buď zcela nebo částečně úspěšný. Rovněž využití materiálních a perso-
nálních kapacit školy považuje 60,3 % respondentů za velmi významný 
či významný přínos spolupráce se zaměstnavateli; částečnou či dílčí 
úspěšnost zde zaznamenává 62,6 % škol. 

Poskytování vybavení pro výuku i v počátečním vzdělávání je velmi 
významným či významným výsledkem spolupráce při realizaci dal-
šího vzdělávání se zaměstnavateli pro 61,4 % škol; jednoznačný či 

částečný úspěch zde zaznamenává 51,8 % škol. Finanční přínos realiza-
ce dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli je velmi význam-
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18 ný či významný pro 51,8 % oslovených škol, úplnou či dílčí úspěšnost 
v této oblasti potvrzuje 57,8 % respondentů.

Mezi volnými výpověďmi popisujícími přínosy realizace dalšího 
vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli se objevilo např. 
„dominantní postavení v oblasti rekvalifi kací“, tzn. uvedená spo-

lupráce přispěla k tomu, že škola má v určitém regionu toto výjimečné 
postavení.

3.2. SHRNUTÍ HLAVNÍCH PROBLÉMŮ SPOLUPRÁCE V OBLASTI 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Realizace dalšího vzdělávání je součástí činnosti odborných škol 
již řadu let. Této činnosti se rozhodně nevěnují všechny odborné 
školy, ale počet těch, které další vzdělávání realizují, se postupně 

zvyšuje. 

Skutečností, které znesnadňují spolupráci škol se zaměstnavateli při 
realizaci dalšího vzdělávání, je celá řada. Jako podstatná se pro 
zdárný rozvoj této spolupráce jeví podmínka, aby každá škola, která 

další vzdělávání realizuje či chce realizovat, přesvědčila zaměstnavatele 
o kvalitě své práce, tj. o tom, že je skutečně odpovídajícím způsobem pro 
tuto činnost vybavena jak po stránce personální, tak materiální. V součas-
né době dochází k postupnému přesunu důrazu z rekvalifi kací na oblast 
dalšího profesního vzdělávání, což do jisté míry potvrzují i výpovědi škol 
v rámci dotazníkového šetření. 

Tato situace je mimo jiné i důsledkem pozitivně se vyvíjející hos-
podářské situace. Trh práce potřebuje připravenou pracovní sílu; 
v podmínkách nízké míry nezaměstnanosti se zaměstnavatelé (právě 

v důsledku nedostatku pracovních sil) více zaměřují na přípravu vlastních 
zaměstnanců. Pro zajištění kvalitní výuky ve vzdělávání dospělých, zvláš-
tě pak v oblasti dalšího profesního vzdělávání, bude třeba v budoucím 
období vytvořit odpovídající systém dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Vzdělávání dospělých klade na pedagogické pracovníky 
nové požadavky, nevystačí s přístupy, které se jim osvědčily v oblasti 
počátečního vzdělávání. Zatím se učitelé často sami vzdělávají v nej-
různějších kurzech. Toto vzdělávání se zpravidla zaměřuje na žádoucí 
obsahové inovace; školy však vítají i vzdělávání pedagogických pra-
covníků v oblasti andragogiky. Tohoto trendu si již všimly některé fakulty 
připravující učitele a zařazují – v nějaké podobě – základy andragogiky 
do kurikula budoucích učitelů.



19Z výpovědí škol vyplývá, že jako příležitost 
pro zkvalitňování práce svých pedagogů 
vnímají realizaci dalšího vzdělávání ve spo-

lupráci se zaměstnavateli. Je patrné, že pokud 
další vzdělávání probíhá v úzké spolupráci škol 
a zaměstnavatelů, mají pedagogové často mož-
nost seznámit se s pracovišti zaměstnavatele, 
s jeho vybavením apod., což samozřejmě prohlu-
buje jejich profesní kompetence.

Za důležitý poznatek z provedeného šetření 
lze považovat, že pro školy není prvotní 
motivací pro realizaci dalšího vzdělávání 

získání fi nanční či materiální podpory ze stra-
ny zaměstnavatelů, ale především zvyšování 
prestiže školy. Lze to vnímat jako pozitivní trend 
– školy si uvědomují, že jejich prestiž je význam-
ně ovlivňována názorem zaměstnavatelů na 
výsledky jejich práce.

Byť poskytování vybavení není pro školy tou 
nejdůležitější motivací k realizaci dalšího 
vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli, 

je to faktor bezesporu důležitý. Umožňuje školám 
nejen snižovat náklady na výuku, ale zpřístupnit 
i v počátečním vzdělávání nové materiály či 
vybavení. Vzhledem k tomu, že se i v této oblasti 
projevují značné rezervy, je třeba hledat cesty 
k jejich možnému využití.

Pozitivní skutečností ve spolupráci škol se 
zaměstnavateli v oblasti realizace dalšího 
vzdělávání je komplexní realizace dalšího 

vzdělávání, tj. zejména kurzy na objednávku. 
Jejich příprava ve větší či menší míře zahrnuje 
všechny kroky potřebné k přípravě a realizaci 
pedagogického projektu, které lze uplatnit i v 
oblasti počátečního vzdělávání. Překvapivé je 
zjištění o spolupráci škol se zaměstnavateli při 
realizaci uznávání výsledků předchozího učení. 
Neočekávaně vysokou spolupráci v této oblasti 
je třeba vnímat mimořádně pozitivně. Jednak není 

systém uznávání výsledků předchozího učení ještě 
mezi zaměstnavateli obecně znám, jednak není 
schválený vysoký počet hodnoticích standardů. 
Přesto jsou zřejmě školy v této oblasti aktivní.

4. ZÁVĚRY A PERSPEKTIVY

4.1. POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ve spolupráci se zaměstnavateli v rámci 
počátečního vzdělávání přikládají školy 
největší význam „motivačním“ cílům („sezná-

mení žáků s reálným pracovním prostředím v ČR“, 
„motivace žáků pro zájem o vyučovanou odbor-
nost“ a „motivace žáků pro uplatnění ve studo-
vané odbornosti”). Vzhledem k přisuzovanému 
významu se podle vyjádření škol nejméně daří 
dosahovat právě těchto cílů; vysoká významnost 
a současně i úspěšnost je přisuzována pouze 
cíli „seznámení žáků s reálným pracovním pro-
středím v ČR“. Relativně malý význam naopak 
školy přisuzují cíli „přibližování obsahu výuky 
potřebám zaměstnavatelů“, přičemž tento cíl 
považují za velmi úspěšně plněný. s ohledem na 
opačný názor řady zástupců zaměstnavatelů se 
zde nabízí závěr, že školy tento cíl možná pod-
ceňují. Školy i podniky se shodují, že nejčastěji 
aplikovanými nástroji spolupráce v této oblasti 
jsou odborné exkurze, praxe a odborný výcvik ve 
fi rmách, přednášky odborníků pro žáky, brigády 
a nabídky pracovního uplatnění.

Za velmi často uplatňovaný nástroj svědčící 
o aktivitě škol je angažovanost školy, resp. 
jejího ředitele v příslušném profesním svazu 

či cechu, včetně členství v jeho představenstvu. 
Tento nástroj se ukazuje jako zásadní pro napl-
ňování cíle „přizpůsobování obsahu výuky potře-
bám zaměstnavatelů“. Zdá se tedy, že chtějí-li 
zaměstnavatelé dosáhnout maximálního přizpů-
sobení obsahu výuky svým potřebám, měli by 
zvát zástupce škol do svých svazů, cechů, asoci-
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20 ací, komisí apod. Tomuto cíli přispívá i další hod-
ně uplatňovaný nástroj, kterým je účast zástupců 
zaměstnavatelů na závěrečných zkouškách žáků.

Mezi nástroji spolupráce je zatím nao-
pak poměrně řídce využíváno fi nanční 
a materiálně-technické sponzorování; 

velmi vzácná je účast žáků v projektových týmech 
podniků. Uprostřed mezi oběma těmito skupinami 
nástrojů převažují ty, které vedou ke zkvalitnění 
výuky. Nejlépe se uplatňují odborné exkurze pro 
učitele a přednášky odborníků pro žáky. Za nimi 
následují poradenství, semináře a školení pro učite-
le a poskytování odborných materiálů a podkladů 
pro výuku. Nositeli těchto nástrojů jsou především 
velké fi rmy, zejména průmyslové podniky a také 
organizace kvartárního sektoru (zdravotnictví, soci-
ální péče, vzdělávání, výchova apod.).

Je zřejmé, že nástrojem podporujícím nejvíce 
cílů, tedy nejen cíle motivační, ale i přizpů-
sobování výuky potřebám zaměstnavatelů 

i zkvalitňování výuky, je odborná praxe a odbor-
ný výcvik žáků ve fi rmách. Ukazuje se, že po 
propadu této formy praktické odborné přípravy 
v devadesátých letech dochází nyní postupně 
ke zvyšování zájmu zaměstnavatelů o zajišťování 
odborného výcviku nebo odborné praxe, i když 
někdy ještě nebývá tento výcvik na žádoucí úrov-
ni v souladu s potřebami výuky.

Mezi motivačními nástroji směrovanými 
k žákům výrazně převládají nástroje 
odborně-propagačního charakteru před 

fi nančním nebo materiálním sponzorováním. Za 
jednoznačně nejčastější důvod bránící úspěšné 
spolupráci považují školy nezájem (příp. nedosta-
tečný zájem) zaměstnavatelů o tuto spolupráci.

Na druhou stranu je nesporné, že všemi 
důležitými aktéry je spolupráce škol 
a zaměstnavatelů považována za důleži-

tou. v celoplošném pohledu realita sice ještě uspo-
kojivá není, existuje však mnoho příkladů dobré 
praxe, kde spolupráce mezi školou a zaměstna-
vatelem probíhá nejen formou jednorázových 
akcí jako jsou např. exkurze, ale průběžně, sys-
tematicky a ve více směrech. Je to samozřejmě 
především zásluhou konkrétních jednotlivců na 
obou stranách a jejich vzájemných vztahů.

4.1.2. NÁVRHY MOŽNOSTÍ CENTRÁLNÍ 
A REGIONÁLNÍ PODPORY SPOLUPRÁCE 
ŠKOL A PODNIKŮ

V následujícím textu jsou uvedeny možnosti, 
které by mohly přispět k dalšímu rozvoji 
spolupráce škol se zaměstnavateli v počá-

tečním vzdělávání. Pro přehlednost jsou přiřazo-
vány k jednotlivým cílům spolupráce, které byly 
sledovány v dotazníkovém šetření.

PŘIBLIŽOVÁNÍ OBSAHU VÝUKY POTŘEBÁM 
ZAMĚSTNAVATELŮ

Hlavním cílem formování vzdělanostní 
struktury na úrovni státu by mělo být nale-
zení formy schopné pružně reagovat na 

požadavky trhu práce. Úkolem státních orgánů by 
měla být kvalifi kovaná prognóza vývoje potřeb 
hospodářství – trhu práce na rozvoj lidských 
zdrojů, korigovaná s odvětvově příslušnými stát-
ními orgány, podniky, zaměstnavatelskými svazy 
a profesními sdruženími, zejména sdruženými 
v sektorových radách.

V sektorových radách je bezprecedentní 
potenciál zástupců zaměstnavatelů, kteří 
ač normálně konkurenti, zde spolupracují 

na vymezování obsahu jednotlivých povolání 
a požadavků na jednotlivé kvalifi kace tak, aby 
obsah kvalifi kací i oborů vzdělání odpovídal 
potřebám zaměstnavatelů, potřebám světa práce. 
Reprezentativnost sektorových rad, jak z hlediska 



21zastoupení reprezentantů zaměstnavatelů v jednot-
livých sektorech, tak z hlediska účasti nejlepších 
expertů při vlastní tvorbě popisů pozic a povolání 
i standardů kvalifi kací, garantují střešní zaměst-
navatelské organizace (především Hospodářská 
komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy).

Nástrojem pro přenos požadavků jednotli-
vých pozic a povolání do obsahu vzdě-
lávání je postupně vytvářená Národní 

soustava kvalifi kací, která má svůj předobraz 
v Národní soustavě povolání a legislativní zakot-
vení v zákoně č.179/2006 Sb. Obě tyto sousta-
vy jsou ve stadiu vytváření a právě sektorové rady 
při tom hrají klíčovou roli. Vzdělávací sféra tak zís-
kává v podobě standardů jednotlivých kvalifi kací 
i v podobě popisů povolání objektivní a aktuální 
požadavky na obsah vzdělávání.

POMOC ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI ZKVALITŇO-
VÁNÍ VÝUKY

Zaměstnavatele je důležité motivovat, aby 
zkvalitňování výuky na školách vnímali 
jako zkvalitňování svých budoucích lid-

ských zdrojů. To mohou takto vnímat jedině teh-
dy, budou-li mít určité garance, že obsah výuky 
odpovídá jejich potřebám a absolventi budou mít 
zájem nastupovat do jejich fi rem.

Soulad obsahu výuky s potřebami zaměst-
navatelů by měly zajistit výše zmíněné 
mechanismy sektorových rad a Národní 

soustavy kvalifi kací. Osvěta v této oblasti směrem 
k jednotlivým fi rmám by měla být vedená střeš-
ními zaměstnavatelskými organizacemi. k tomu 
je samozřejmě třeba, aby tyto organizace byly 
samy k tomu motivované. To se stane za předpo-
kladu, že se samy budou zásadním způsobem 
podílet na systému sektorových rad a Národní 
soustavy kvalifi kací. Možnosti posílení zájmu 
absolventů o zaměstnání ve fi rmách jsou uvedeny 

v následujícím textu u cíle „motivace pro uplatnění 
ve studované odbornosti“. Je patrné, že jednotlivé 
cíle úzce souvisejí a že celou problematiku part-
nerství škol a podniků je třeba řešit komplexně.

SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S REÁLNÝM PRACOV-
NÍM PROSTŘEDÍM V ČR

Rozhodující podmínkou pro úspěšnou rea-
lizaci tohoto cíle je opět vhodná motivace 
zaměstnavatelů. Je třeba, aby si zaměstna-

vatelé uvědomili, že vytvoří-li podmínky pro usku-
tečňování odborných praxí žáků a exkurzí, pak 
zvyšují pravděpodobnost, že budoucí absolventi 
k nim budou nacházet cestu a jejich kompetence 
budou odpovídat potřebám jejich fi rem. I zde 
by mohla významnou roli plnit osvěta střešních 
zaměstnavatelských organizací.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že pro 
realizaci tohoto cíle je rovněž nezbytná 
aktivita samotných škol. Řada z nich již sice 

získala nebo získává pozitivní zkušenosti v ini-
ciování potřebných kontaktů se zaměstnavateli, 
mnohé školy však těmto aktivitám stále nepřisuzují 
odpovídající význam.

SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S REÁLNÝM PRACOV-
NÍM PROSTŘEDÍM V ZAHRANIČÍ

Jako vhodný prostředek pro realizaci tohoto 
cíle se nabízí na evropské úrovni spravovaný 
informační systém o možnostech odborných 

praxí a stáží v jednotlivých zemích (tuto roli by 
mohl plnit např. systém EURES) doprovázený 
činností národních agentur zprostředkujících tyto 
praxe a stáže (tuto roli by mohla plnit v ČR např. 
Akademická informační agentura při Domu zahra-
ničních služeb MŠMT). Významnou roli v této 
oblasti plní rovněž Národní agentura evropských 
programů (NAEP).
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22 MOTIVACE ŽÁKŮ PRO ZÁJEM O VYUČOVA-
NOU ODBORNOST A MOTIVACE ŽÁKŮ PRO 
UPLATNĚNÍ VE STUDOVANÉ ODBORNOSTI

Státní, resortní, krajská stimulace zájmu dětí 
a rodičů o obory odborného vzdělávání 
se musí v prvé řadě projevit poskytnutím 

relevantních informací, výchovou kvalitních a též 
dobře informovaných poradců a diagnostiků pro 
volbu povolání, a to jak v poradenských centrech, 
tak na základních školách.

Za nesmírně důležité by mělo být považová-
no vytváření platformy široké spolupráce na 
krajské úrovni. Partnerství zástupců veřejné 

správy, zaměstnavatelů a škol, případně rozší-
řené o personální agentury a vzdělávací fi rmy, 
by měla společně realizovat cílené kampaně 
systematicky koncentrované na příslušné cílové 
skupiny, kampaně založené na partnerstvích, 
v nichž má každý svou roli a kde ve vzájemné 
součinnosti vzniká synergický efekt.

Součástí nezbytného společného postupu 
především škol a zaměstnavatelů by měla 
být mj. medializace, popularizace odvětví, 

studia, budoucího povolání, společné nebo vzá-
jemně podporované akce (dny otevřených dveří, 
burzy atd.). Společný by měl být i postup při 
nastavování podmínek studia, praxe a budoucí-
ho zaměstnání (hmotné zabezpečení při studiu, 
odměny při odborné praxi, zaměstnanecké výho-
dy po nástupu do zaměstnání atd.).

ROZVOJ VZÁJEMNÉ INFORMOVANOSTI 
ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ

Prostředí pro koncentraci informací by mohly 
poskytnout úřady práce. Mechanismy posky-
tování a využívání těchto informací by mohly 

nastavit jednotlivá krajská partnerská uskupení 
zástupců veřejné správy, zaměstnavatelů a škol.

Role zaměstnavatelů v plnění cílů je klíčová. 
Zaměstnavatelé přitom samozřejmě žádají urči-
té nastavení právního prostředí a principů kom-
penzace nákladů. Jde zejména o náklady na:

vytvoření poradenského systému pro volbu 
povolání v určených segmentech trhu práce,
náklady související s náborem učňů a popula-
rizací odvětví,
přímé náklady související s výukou učňů, a to 
jejich mzdy, mzdy osob podílejících se na 
odborném výcviku, materiálové náklady apod.,
vyloučení plateb sociálního, zdravotního pojiš-
tění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
na straně zaměstnavatele z mezd vyplácených 
učňům,
náklady spojené se stáží specialistů středních 
škol na pracovištích fi rmy,
náklady na vybavení učňů podle minimálních 
standardů,
v této souvislosti řešit vícezdrojové fi nancování 
s rozdělením fi nančních prostředků na výuku 
ve školách (teoretické vzdělávání) a ve fi rmách 
(odborné vzdělávání),
uzavírání smluv o budoucí smlouvě s příslibem 
uzavření pracovní smlouvy, která by na jedné 
straně dávala fi rmě přiměřenou jistotu nástupu 
nového zaměstnance, učni pak jistotu zajištěné 
zaměstnanosti (stabilizační efekt na obou stra-
nách smluvního vztahu), a to u všech učňů, kteří 
se v konkrétní fi rmě vyučili (absolvovali odbor-
nou část přípravy,)
vytvoření občanskoprávní smluvní formy, která 
umožní realizaci závazku mezi učněm a fi rmou 
a která bude obsahovat vzájemný závazek fi r-
my k zaměstnání absolventa po ukončení studia 
a absolventa u fi rmy po přiměřenou dobu pra-
covat (toto ujednání by platilo jen v případech, 
kdy fi rma v rámci motivace učně poskytla plnění 
přesahující minimální garantovaný standard).



234.2. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Na realizaci dalšího vzdělávání se v ČR podílí řada subjektů 
– zejména soukromé vzdělávací společnosti, neziskové orga-
nizace a školy. Každá skupina uvedených subjektů poskytuje 

další vzdělávání určitého zaměření a má na trhu dalšího vzdělávání 
vytvořenu do jisté míry stabilní pozici.

Za zásadní důvody, které školy k realizaci dalšího vzdělávaní 
vedou, lze považovat nyní i v budoucnu zvyšování jejich prestiže. 
Škola i její okolí vnímají realizaci dalšího vzdělávání jako do jisté 

míry ocenění kvality školy – „škola disponuje skutečnými odborníky, má 
aktuální informace“ apod. 

Realizací dalšího vzdělávání se škola stává známější jak ve svém 
okolí, tak často i v zaměstnavatelské sféře. Lze předpokládat, že 
škola, která realizuje další vzdělávání, lépe získává i žáky pro 

své počáteční vzdělávání.Jestliže realizace dalšího vzdělávání sama 
o sobě zvyšuje prestiž školy, ještě vyšší prestiž získá škola, která další 
vzdělávání realizuje ve spolupráci se zaměstnavateli. Tuto skutečnost 
lze totiž interpretovat tak, že škola vzdělává skutečně podle aktuálních 
potřeb zaměstnavatelů, které dobře zná. v případě, že by škola potře-
by zaměstnavatelů svým dalším vzděláváním nenaplňovala, přestane 
zaměstnavatel jejích služeb využívat.

Z tohoto pohledu lze spolupráci škol se zaměstnavateli hodnotit jako 
faktor, který výrazným způsobem ovlivňuje i kvalitu poskytovaného 
počátečního vzdělávání ve smyslu jeho obsahového zaměření. 

Realizace dalšího vzdělávání, zejména ve spolupráci se zaměstnava-
teli, také bezpochyby přispívá ke zkvalitnění práce pedagogů, kteří se 
na ni podílejí. Vzdělávání dospělých totiž předpokládá znovu a jinak 
se zamyslet nad koncipováním výuky, být připraven na dotazy a umět 
využívat praktických zkušeností dospělých; více se zaměřit na dosaho-
vání potřebných výsledků, tedy získávání profesních kompetencí. To vše 
se pochopitelně promítá i do práce těchto pedagogů v počátečním 
vzdělávání.
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24 4.2.1. MOŽNÉ PERSPEKTIVY SPOLUPRÁCE ŠKOL SE ZAMĚSTNA-
VATELI

Zapojení dospělé populace ČR do dalšího vzdělávání není stále 
zcela uspokojivé. Podle šetření Eurostatu realizovaného v roce 
2007 se do některého z druhů dalšího vzdělávání zapojuje pouze 

5,7 % obyvatel ve věku 25–64 let. Průměrné zapojení obyvatel daného 
věku v EU činí 9,7 %, a pokud se týká obyvatel „starých členských států“, 
dokonce 11,3 %.

Vývoj dalšího vzdělávání bude ovlivňován řadou faktorů – např.:
mírou nezaměstnanosti, která je v současné době velmi nízká (pohybu-
je se těsně pod 5 %) a nestimuluje tak zájem o další vzdělávání;
podmínkami, které pro realizaci dalšího vzdělávání vytváří stát (daňo-
vé zvýhodnění apod.);
propagací potřeby dalšího vzdělávání ve společnosti apod.

Jak se budou jednotlivé faktory vyvíjet, lze obtížně odhadovat; před-
pokládat snad lze, že v důsledku zpomalení hospodářského růstu, ke 
kterému postupně dojde (či již dochází), bude přibývat nezaměstna-

ných. v souvislosti s realizací individuálních národních projektů podpo-
rovaných ESF zaměřených na uznávání výsledků předchozího učení (viz 
např. projekt UNIV) lze očekávat zlepšení informovanosti obyvatelstva 
o potřebě a možnostech dalšího vzdělávání.

Školy se pravděpodobně budou častěji stávat poskytovateli dalšího 
vzdělávání, než je tomu dosud. Nepůjde však vždy o realizaci 
dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli. Budou usilo-

vat o realizaci nejen dalšího profesního vzdělávání a rekvalifi kací, ale 
i zájmového či občanského vzdělávání. Jako velmi specifi cká oblast se 
pravděpodobně bude objevovat vzdělávání seniorů, kteří jsou jedinou 
věkovou skupinou, jejíž počet bude v České republice v dohledné době 
výrazně stoupat.

Důležitým faktorem, který může realizaci dalšího vzdělávání na 
školách podpořit, je výrazný propad středoškolské populace, 
ke kterému v důsledku demografi ckého vývoje dochází. Školy 

budou hledat možnosti, jak využít především svoje personální kapacity. 
v důsledku výrazného úbytku žáků budou některé obory počátečního 
vzdělávání (zejména učební) utlumovány. Získat odpovídající kvalifi kaci 
bude nadále možné buď v některé z forem studia při zaměstnání, nebo 
prostřednictvím uznávání výsledků předchozího učení.



25Uznávání výsledků předchozího učení se stává novým prvkem 
v oblasti dalšího vzdělávání poskytovaného školami. Řada škol při 
jeho realizaci bude spolupracovat se zaměstnavateli. Povedou je 

k tomu jednak požadavky obsažené v hodnoticích standardech NSK, na 
jejichž základě je uznávání realizováno, jednak v řadě případů i potře-
ba zaměstnavatelů získat kvalifi kované pracovníky. Aby bylo možné 
uvést uznávání výsledků předchozího učení v kombinaci s kurzy dalšího 
vzdělávání do běžné praxe bude nezbytné vytvořit řadu rekvalifi kačních 
programů, které by měly být připraveny podle jednotné metodiky, aby 
byla zabezpečena potřebná kvalita tohoto způsobu vzdělávání.

Má-li se uznávání výsledků předchozího učení skutečně stát jed-
ním z druhů dalšího vzdělávání, které budou školy realizovat 
převážně ve spolupráci se zaměstnavateli, je potřebné výrazně 

zvýšit informovanost především obyvatelstva, zaměstnavatelů a úřadů 
práce o možnosti získání kvalifi kace touto cestou. Na této kampani by 
se měly podílet střešní zaměstnavatelské organizace. Především směrem 
k zaměstnavatelům je tak nutné připravit propagační kampaň ve spolu-
práci se sdělovacími prostředky, jednotlivými kraji a školami. Právě školy 
totiž již disponují příklady dobré praxe v této oblasti.

Zřizovatelé škol by měli při hodnocení škol zohledňovat, zda daná 
škola poskytuje další vzdělávání a zda je realizuje ve spoluprá-
ci se zaměstnavateli. Současně by měli přispívat ke zveřejňování 

informací o těchto školách; tím by mohli inspirovat jak další školy, tak 
i další zaměstnavatele. 1.
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Sociální partnerství
v odborném vzdělávání 

2. ZAPOJOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ 
DO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA 
CELOSTÁTNÍ ÚROVNI



2 Zapojování 
sociálních partnerů do
odborného vzdělávání
na celostátní úrovni 
2.

1. ORGANIZACE DIALOGU SE SOCIÁLNÍMI 
PARTNERY

Na národní (celostátní) úrovni se sociální 
partneři účastní zejména formulování 
a připomínkování návrhů právních norem, 

vládních dokumentů a koncepcí rozvoje a fi nan-
cování v oblasti vzdělávání prostřednictvím Rady 
hospodářské a sociální dohody. Problematikou 
vzdělávání se v radě zabývá „pracovní tým pro 
vzdělávání a lidské zdroje“.

Na regionální úrovni se sociální partneři 
angažují v krajských radách hospodářské 
a sociální dohody a v radách pro rozvoj 

lidských zdrojů. v praxi se podílejí zejména na 
posuzování návrhů optimalizace sítě škol a změn 
oborové skladby v rámci nabídky odborného 
vzdělávání a přípravy. v jednotlivých regionech 
je situace odlišná.

Na sektorové úrovni se spolupráce sociál-
ních partnerů zaměřuje zejména na oblast 
kvality poskytovaného odborného vzdělá-

vání, tj. na úroveň absolventů oborů vzdělání, kteří 
nacházejí uplatnění v příslušném odvětví výrobní 
a společenské praxe. Jejich zástupci se zejména 
podílejí na tvorbě koncepčních materiálů k přípra-
vě odborníků na kvalifi kovaný výkon příslušných 
činností.

Na úrovni podniků se rovněž vyskytují 
případy dobré spolupráce se školami, 
zejména tam, kde podnik přímo „odebí-

rá“ absolventy a má zájem na tom, aby získali 
kvalitní praktickou přípravu. Důvodem je, že pod-
niková sféra disponuje nejmodernějšími technolo-
giemi, zatímco některé školy mohou mít s materi-
ální stránkou kvalitní výuky novinek problémy.



3Význam zapojení sociálních partnerů do ovlivňování cílů a obsahu 
odborného vzdělávání podtrhuje i to, že je sociální partnerství 
zmíněno jako jeden z hlavních strategických směrů v materiá-

lu Strategie celoživotního učení ČR. V České republice je legislativně 
zakotveno vytváření tří typů standardů, což je plně v souladu s evrop-
ským konceptem celoživotního učení:

Profesní standardy Vzdělávací standardy Hodnoticí standardy

V podobě tzv. kvalifi kačních standar-
dů podle zákona č. 179/2006 Sb

V podobě tzv. rámcových vzdě-
lávacích programů jako kuriku-
lárních standardů podle zákona 
č. 561/2004 Sb.

V podobě tzv. hodnoticích standar-
dů podle zákona č.179/2006 Sb. 
č. 561/2004 Sb.

Školský zákon účinný od ledna 2005 posílil úlohu zaměstnavatelů 
při koncipování obsahu a cílů odborného vzdělávání a evalua-
ci jeho výsledků. Zákon tak stanovuje povinnou účast organizací 

zaměstnavatelů na projednávání dlouhodobého záměru vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a na projednávání rámcových vzdě-
lávacích programů pro odborné vzdělávání. Odborník z praxe se podle 
zákona stává členem zkušební komise u závěrečných zkoušek v oborech 
vzdělání s výučním listem (ISCED 3C). Zásadní význam má to, že ze 
zákona vyplývá změna rozdělení kompetencí a odpovědností za obsah 
vzdělávání mezi centrem a jednotlivými školami.

Centrální úroveň představují tzv. rámcové vzdělávací programy. 
Tyto programy nekladou důraz na učivo, ale na výsledky vzdě-
lávání. Vymezují vzdělávání odpovídající jednotlivým stupňům 

a oborům, defi nují cíle vzdělávání a klíčové i odborné kompetence 
a vzdělávací obsahy nezbytné pro jejich dosažení. RVP vymezují i rámec 
pro návrh učebních plánů a formulují pravidla pro tvorbu školních vzdě-
lávacích programů. Za školní vzdělávací programy je odpovědný ředitel 
školy. To školám umožňuje rozhodování o konkrétní podobě vzdělávání 
ve vazbě na požadavky trhu práce i na konkrétní potřeby žáků.

K posílení role sociálních partnerů dochází tím, že mohou ovlivňovat 
cíle a obsah vzdělávání nejen na národní úrovni – prostřednictvím 
rámcových vzdělávacích programů (i díky tomu, že vydávání rám-

cových vzdělávacích programů MŠMT je možné pouze po projednání 
se stanovenými orgány a institucemi, mezi kterými jsou uvedeny i přísluš-
né organizace zaměstnavatelů s celostátní působností), ale též na úrovni 
regionální či místní (díky nutné spolupráci na přípravě i realizaci školních 
vzdělávacích programů).
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4 Také zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, účinný od srp-
na 2007, významně přispěl k zapojování sociálních partnerů do 
širšího kontextu vývoje vzdělávacích programů. Zákon a příslušné 

podzákonné normy explicitně stanovují zastoupení všech relevantních 
partnerů v Národní radě pro kvalifi kace, která je poradním orgánem 
MŠMT pro oblast kvalifi kací.

Podstatným rysem výkladu a praktického uplatňování nové legislativy 
je požadavek, aby jako dílčí kvalifi kace ve smyslu zákona byla 
popisována pouze taková jednotka, která při osvojení potřebných 

způsobilostí umožní majiteli osvědčení přímé uplatnění na trhu práce. 
Od tohoto principu se odvozuje nezastupitelnost zaměstnavatelů při 
koncipování požadavků na kvalifi kace v daném odvětví. Dále zákon 
vymezuje sociálním partnerům jasné role v procesu tvorby i schvalování 
příslušných kvalifi kačních a hodnoticích standardů. Vytváření a využívání 
Národní soustavy kvalifi kací by mělo významně podpořit dosahování 
souladu vzdělávací nabídky a potřeb trhu práce. Měla by sloužit jako 
trvalý zdroj informací, který běžně využívají uživatelé na různých úrov-
ních a jejíž fungování by mělo být chápáno jako kontinuální proces 
slaďování požadavků na odborné kvalifi kace všemi zainteresovanými 
partnery ze sféry vzdělávání i ze sféry práce.

Spolupráci odborného školství se sociálními partnery na národní 
úrovni dlouhodobě usnadňuje zapojování zástupců rozhodujících 
organizací do činnosti oborových skupin. Rámec oborových skupin 

zahrnuje více úrovní – od celostátní, kterou představuje koncepční sku-
pina MŠMT tvořená zástupci ministerstev, krajských orgánů a sociálních 
partnerů, po regionální, danou možností vytvářet regionální pracovní 
skupiny, ve kterých se mohou angažovat zástupci místních fi rem, podni-
katelé, regionální a místní úřady atd.

Aktivity spojené s popisem požadavků světa práce realizované ve 
veřejné zakázce Národní soustava povolání i s tvorbou kvalifi -
kačních standardů pro Národní soustavu kvalifi kací navíc měly 

vytvořit a ověřit některé nové formy spolupráce mezi sférou vzdělávání 
a sociálními partnery, např. modifi kaci zahraničního modelu sektoro-
vých (odvětvových) rad. Zapojování sociálních partnerů do rozvoje 
odborného vzdělávání probíhá také na projektové bázi v rámci růz-
ných programů. Zvláště významné jsou velké systémové projekty řešené 
v kompetenci MŠMT nebo MPSV. Budování partnerství je podstatným 
společným rysem všech systémových projektů směřujících do oblasti kva-
lifi kací a odborného vzdělávání, které se realizují od roku 2005.



5Zásadní význam má dvojice projektů zaměřených na vytvoření
Národní soustavy kvalifi kací (zahájen 2005, podporován ESF a Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy),
Národní soustavy povolání (zahájen 2007, podporován ESF a Minis-
terstvem práce a sociálních věcí).

Díky dalším systémovým projektům (např. UNIV, PILOT S, Kvalita I)  tak 
jsou sociální partneři zapojeni do všech částí řetězce:

1. SOUSTAVA 
POVOLÁNÍ

2. SOUSTAVA 
KVALIFIKACÍ

3.VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY

4. ZKOUŠKY 
A HODNOCENÍ

Schéma naznačuje strategii, která má provázat vývoj nových profes-
ních profi lů, kvalifi kací a potřeb zaměstnavatelů s oblastí vzdělávání 
a odborné přípravy:

V cílovém stavu budou popisům požadavků na povolání v Národní 
soustavě povolání odpovídat kvalifi kační standardy v Národní sousta-
vě kvalifi kací.
Kvalifi kační standardy se stanou dílčími objednávkami ze sféry výkonu 
práce, na něž reagují rámcové vzdělávací programy (v počátečním 
vzdělávání) a programy dalšího vzdělávání.
Vrchol pyramidy, jejíž základnou jsou popisy povolání, tvoří systém 
hodnocení a certifi kace odborných kompetencí, který potvrzuje výsled-
ky učení bez ohledu na to, jakým způsobem byly získány. Přispějí 
k tomu hodnoticí standardy pro úplné i dílčí kvalifi kace, které jsou 
– jako součást Národní soustavy kvalifi kací – vytvářeny ve spolupráci 
se sociálními partnery.

Obecně je tedy možné konstatovat, že se na celostátní úrovni 
postupným rozšiřováním možností zapojení sociálních partnerů 
podařilo dosáhnout stavu, v němž začíná působit jako motivač-

ní faktor možnost reálně ovlivňovat cíle a obsah vzdělávacích programů 
počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Výrazná změna přístupu 
sociálních parterů k odbornému vzdělávání a zájem o aktivní roli v jeho 
ovlivňování i průběhu se projevuje na všech úrovních – od celostátní 
až po místní. Zájem se zvyšuje bez ohledu na to, kdo je iniciátorem 
konkrétní spolupráce. Proto je možné i na regionální úrovni pozorovat 
nejen rozvoj spolupráce stimulované regionálními zaměstnavateli prame-
nící z potřeby získat nové kvalitní pracovníky, ale také vliv řešení různých 
projektů. Paletu vlivů rozšiřuje i zapojování škol a dalších poskytovatelů 
vzdělávání do velkých systémových projektů, a také to, že vzdělavatelé 
řeší i mnohé projekty vlastní.
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6 2. UPLATŇOVÁNÍ VLIVU SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ NA CELOSTÁT-
NÍ ÚROVNI

Aktuální stav je výsledkem pochodů, které nastartovaly brzy po 
kompetenčních a organizačních změnách navazujících na poli-
tické změny roku 1989. Z tohoto pohledu je možné (zejména na 

celostátní úrovni) chápat dosavadní vývoj jako cestu k budování nových 
vztahů mezi světem vzdělávání a výkonu práce, které nahrazují vynuce-
ně přerušené vztahy mezi „školami a podniky“.

V posledních několika letech se vývoj urychluje. Zdrojem dosažené-
ho pokroku je realizace systémových projektů MŠMT, zejména 
vytváření Národní soustavy kvalifi kací, které je spojeno se zcela 

novým konceptem sektorových rad. Ten je dále popsán spolu s projek-
tem oborových skupin, starším o deset roků.

2.1 OBOROVÉ SKUPINY

Oborové skupiny v současném pojetí pracují při Národním ústa-
vu odborného vzdělávání z pověření a s trvalou podporou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od roku 1997. 

Jejich činnost se od počátku soustřeďovala na základní úkol, který nejlé-
pe vystihuje následující požadavek: 

Podporovat, udržovat a rozvíjet efektivní komunikaci tvůrců vzdělá-
vacích programů odborného vzdělávání v České republice se všemi 
relevantními partnery.

Práce oborových skupin se řídí statutem schváleným MŠMT. Členství 
v oborových skupinách je čestné, členům se hradí cestovní výlohy 
a individuálně je odměňováno vypracovávání vyžádaných expert-

ních podkladů a dalších materiálů. Práci každé oborové skupiny řídí 
určený pracovník Národního ústavu odborného vzdělávání.

Struktura oborových skupin se zpočátku měnila jen zvolna. Na 
urychlení dynamiky se podílela  inspirace ze zahraničí a přispěl 
i domácí vývoj odborného vzdělávání, tedy příprava a postupná 

realizace kurikulární reformy v odborném vzdělávání. V podtextu postup-
ně realizovaných změn struktury oborových skupin byla snaha rozšířit 
formy spolupráce se sociálními partnery. K nejvýznamnějším změnám 
došlo v letech 2004 a 2005, kdy koncept oborových skupin dostával 
současnou podobu. V ní mají vedle vlastních oborových skupin stále 
významnější pozici koncepční skupina MŠMT a skupiny odborné.



7
Následující zjednodušené schéma prezentuje oborové skupiny jako 
„trojrozměrné“ partnerství:

Národní či celostátní úroveň reprezentuje koncepční skupina 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a odborné skupiny.
Sektorovou rovinu v projektu reprezentují vlastní oborové skupiny.
Regionální či lokální úroveň vnesla do konceptu poslední úprava statu-
tu, která zakotvila možnost zřizovat tzv. pracovní skupiny.

Obrázek č. 1

Jednotlivé součásti aktuální struktury mají – v souladu s platným sta-
tutem – následující charakteristiky:

Koncepční skupina MŠMT se vyjadřuje ke způsobům řešení úkolů 
oborových skupin v souvislosti s vývojem koncepce odborného 
vzdělávání v České republice. Při řešení aktuálních úkolů se členo-

vé koncepční skupiny zapojují do činnosti odborných skupin. 
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8 Aktuálně pracuje celkem 20 zástupců koncepční skupiny ve třech 
odborných skupinách a v Národní síti pro kvalitu, do jejíž podo-
by se transformovala původní čtvrtá odborná skupina. Koncepční 

skupinu tvoří zástupci ministerstev, krajských orgánů a sociálních partne-
rů zastoupených v Radě hospodářské a sociální dohody, zástupci přímo 
řízených organizací a České školní inspekce.

Koncepční skupinu zřizuje MŠMT, činnost skupiny řídí ředitel odboru 
středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT. Jeho zástupcem je 
náměstek ředitele NÚOV.

Úkolem odborných skupin je řešit aktivity společné pro více oboro-
vých skupin, případně připravovat podklady pro činnost koncepč-
ní skupiny. Skupiny jsou ustavovány příležitostně podle povahy 

konkrétního řešeného úkolu. Pracují vždy jen do ukončení úkolu, pro 
jehož řešení byly vytvořeny.

Oborové skupiny jsou pilířem celého konceptu, plní zejména funk-
ci expertní. Produkují materiály zaměřené na sledování vývoje 
kvalifi kačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání 

a podílejí se na tvorbě rámcových vzdělávacích programů pro střední 
odborné vzdělávání. Členové oborových skupin poskytují kvalifi kova-
ná stanoviska a připomínky k různým návrhům či problémům spojeným 
s tvorbou vzdělávacích programů.

Dosud existující struktura oborových skupin je členěna sektorově. 
Oborové skupiny jsou ustaveny tak, aby mohly postihovat proble-
matiku jednotlivých skupin povolání, k jejichž výkonu se připravují 

žáci v programech středního a vyššího odborného vzdělávání. 25 oboro-
vých skupin sdružuje téměř tři stovky externích spolupracovníků. 

Jedná se o experty, kteří znají a průběžně sledují vývoj ve světě práce, 
a o odborníky, kteří mají zkušenosti s tvorbou programů odborného 
vzdělávání. Toto složení umožňuje získávat aktuální informace o očeká-

vaném vývoji profesí a jejich kvalifi kačních požadavků a vyvozovat z nich 
důsledky pro koncepci i konkrétní programy odborného vzdělávání.

Pro řešení úkolů konkrétní oborové skupiny na regionální úrovni mohou 
podle platného statutu vznikat pracovní skupiny. Práci v pracovní 
skupině koordinuje příslušný člen oborové skupiny, který přenáší 

dosahované výsledky na úroveň oborové skupiny a rozvíjí síť součinnosti 
s ostatními školami v regionu.



9Průřezovými aktivitami, které se dotýkají všech složek projektu jsou:
příprava podkladů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
související s postupem kurikulární reformy,
konference oborových skupin,
rozšiřování informací o činnosti oborových skupin.

2.1.1 AKTIVITY ODBORNÝCH SKUPIN

Odborná skupina pro podporu zapojování sociálních partnerů
Má celkem 10 členů, kteří zastupují tyto instituce:

Svaz průmyslu a dopravy České republiky,
Českomoravská konfederace odborových svazů,
Unie zaměstnavatelských svazů ČR,
Unie školských asociací České republiky – CZESHA,
Hospodářská komora České republiky,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
TREXIMA, spol. s r. o.,
Národní ústav odborného vzdělávání.

Hlavní oblasti činnosti skupiny:
otázky budoucího vývoje konceptu oborových skupin,
proces vymezování vztahu mezi oborovými skupinami a sektorovými 
radami,
spolupráce na tvorbě informačního materiálu Činnost oborových skupin,
spolupráce na tvorbě vzdělávacího modulu Evropské souvislosti změn 
v odborném vzdělávání.

Odborná skupina pro podporu rozvoje Národní soustavy kvalifi kací
Má celkem 20 členů, kteří zastupují tyto instituce:

Centrum pro studium vysokého školství,
Českomoravská konfederace odborových svazů,
Hospodářská komora České republiky,
Krajský úřad Ústeckého kraje,
Masarykova univerzita,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Národní ústav odborného vzdělávání,
Svaz obchodu a cestovního ruchu,
Svaz průmyslu a dopravy České republiky.
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10 Hlavními oblastmi činnosti skupiny jsou:
podpora zavádění Národní soustavy kvalifi kací,
podpora zavádění Evropského rámce kvalifi kací,
sledování dalšího postupu a aktivní vstupy do přípravy na praktickou 
implementaci Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání 
a přípravu,
spolupráce na tvorbě vzdělávacího modulu Evropské souvislosti změn 
v odborném vzdělávání,
nová a velmi důležitá skupina aktivit souvisí s činností skupiny v rámci 
Koordinačního centra EQF.

Odborná skupina pro podporu kvality odborného vzdělávání
Tato odborná skupina se na základě schválení ministerstvem školství 
transformovala na Národní síť pro podporu a zajišťování kvality odbor-
ného vzdělávání.

Odborná skupina pro podporu osvojování podnikatelských dovedností
V současnosti má skupina 10 členů, kteří zastupují tyto instituce:

Česká školní inspekce,
Agrární komora ČR,
Junior Achievement, o. p. s.,
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR,
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Národní ústav odborného vzdělávání.

Původním záměrem práce skupiny bylo vytvořit vzdělávací modul 
Rozvoj podnikatelských kompetencí, s cílem podpořit rozvoj kompe-
tencí pedagogických pracovníků potřebných pro pedagogické pro-

jektování při tvorbě školních vzdělávacích programů a zejména pomoci 
školám – bez rozdílu jejich zaměření – vybírat a využívat vhodné meto-
dy a prostředky, které umožní jejich žákům osvojování „podnikatelských 
kompetencí“ (kreativity), potřebných pro jejich budoucí osobní i pracovní 
život. Cíl byl modifi kován do podoby přípravy skupiny na vstup do při-
pravovaného národního projektu v pozici projektem předpokládaného 
expertního týmu.



112.1.2 AKTIVITY OBOROVÝCH SKUPIN

Aktuálně pracuje 25 oborových skupin. Jsou zaměřeny sektorově 
a pokrývají celé spektrum možného uplatnění absolventů střední-
ho a vyššího odborného vzdělávání. Od roku 2005 je ústředním 

průřezovým tématem práce všech oborových skupin podpora tvorby 
rámcových vzdělávacích programů. A to jak bezprostředním vytvářením 
či hodnocením podkladů pro zpracování jednotlivých rámcových progra-
mů, tak perspektivně sledováním vývoje kvalifi kačních požadavků ve sku-
pinách příbuzných povolání. Doplňující aktivity jsou zaměřeny na oblast 
dalšího vzdělávání. Jde zejména o podporu dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků v návaznosti na probíhající kurikulární reformu.

Konkrétní činnost oborových skupin

Sledování vývoje kvalifi kačních požadavků ve skupinách příbuzných 
povolání
Pro tvůrce programů odborného vzdělávání mají zásadní význam infor-
mace o trendech vývoje kvalifi kací. Kvalifi kační požadavky profesí se 
však vyvíjejí a mění a najít odborníky, kteří dokáží kvalifi kovaně odhad-
nout  vývoj v určité oblasti a výstižně popsat očekávané změny, je velice 
obtížné. v oborových skupinách se proto od jejich založení opakovaně 
řeší úkol „Sledování vývoje kvalifi kačních požadavků ve skupinách pří-
buzných povolání“.

Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro střední odborné vzdělávání
Odborníci z oborových skupin se zapojují do tvorby návrhů rámcových 
vzdělávacích programů jak při přípravě návrhů RVP, tak v rámci připo-
mínkového řízení k pracovním návrhům. Při přípravě návrhů RVP odbor-
nými pracovníky NÚOV se v oborových skupinách vytvářejí podklady 
potřebné pro specifi kaci odborných (profesních) kompetencí absolventa 
oboru a jejich rozpracování do podoby výsledků vzdělávání. v rámci při-
pomínkového řízení se členové oborových skupin vyjadřují k navrženým 
RVP pro obory vzdělání. Zejména hodnotí soulad odborných kompeten-
cí absolventa s kvalifi kačními požadavky na příslušné povolání.

Spolupráce na tvorbě vzdělávacích modulů pro další vzdělávání
Tvorba vzdělávacích modulů využitelných při vzdělávání pedagogických 
pracovníků, které souvisí s kurikulární reformou, není a nejspíše nebude 
průřezovou aktivitou oborových skupin. Ověřuje však možnosti vstupu do 
oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
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12 Kvalifi kační a hodnoticí standardy pro Národní soustavu kvalifi kací
Vytvářené kvalifi kační a hodnoticí standardy patří do společné sféry 
zájmu jak světa vzdělávání, tak světa práce. Je velmi důležité, aby jejich 
konečná podoba byla v praxi akceptována a nové formy uznávání kvalifi -
kací tak skutečně fungovaly. v souvislosti se vším, co tato změna vyžaduje 
v rovině organizační, legislativní, fi nanční atd., mohou být oborové sku-
piny významným článkem procesů. Jejich složení zaručuje, že se přitom 
uplatní relevantní názory a postoje školské sféry i světa práce.

2.2 SEKTOROVÉ RADY

Sektorové rady jsou novým typem partnerství na celostátní úrovni, 
který má potenciál na to, aby v budoucnu ovlivnil celkový vývoj 
a vymezování povolání a kvalifi kací v České republice.

Koncept sektorových rad volně vychází z úspěšného britského 
projektu „Sector Skills Councils“. V českých podmínkách se začal 
rozvíjet v systémovém projektu ministerstva školství NSK, kde byla 

zpracována první verze metodiky vytváření sektorových rad. Díky pro-
jektu NSK také skutečně první sektorové rady vznikly. Je potěšitelné, že 
již v úvodní fázi se práce rad zúčastňují zaměstnavatelé i jejich orga-
nizace a ústřední správní úřady, které hrají roli autorizujících orgánů 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Se značným 
zájmem se projekt sektorových rad setkal i při prezentování v zahraničí, 
v projektech EK a OECD. Celkově tak byly v projektu NSK vytvořeny 
solidní základy dalšího vývoje konceptu sektorových rad. Z nich mohlo 
vyjít pokračování v rámci veřejné zakázky Národní soustava povolání 
směřující k dosažení nové, kvalitativně vyšší úrovně.

2.2.1 ROZVOJ SEKTOROVÝCH RAD VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ

Důvodem pro vytváření sektorových rad je snaha o získávání ucele-
ných a objektivních informací potřebných pro vznik srozumitelné-
ho a logického přehledu povolání existujících na trhu práce. Tento 

přehled veškterých povolání mohou využívat:
občané, kteří potřebují srozumitelné informace o možnostech svého 
dalšího rozvoje a uplatnění na trhu práce,
zaměstnavatelé, kteří (většinou) nemají dostatek vlastních kapacit pro 
analyzování a formulování kvalifi kačních požadavků,
vzdělavatelé, kteří potřebují jasné zadání či objednávku, aby mohli 
navrhovat vzdělávací cesty vedoucí k jejich naplnění.



13Činnost sektorových rad se již v rámci veřejné zakázky NSP od počátku 
přizpůsobila budoucím očekávaným hlavním rolím:

monitorování trhu práce v daném odvětví (z hlediska zjišťování nových 
provozních trendů a jejich dopadu na rozvoj pracovní síly),
identifi kace změn a potřeb sektoru z hlediska zaměstnavatelů a pra-
covních sil,
podpora vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí v odvětví,
tvorba prostředí pro rozvoj pracovní síly v sektoru (prosazování ino-
vačních tendencí v obsahu kvalifi kací a spolupráce se školskými a ško-
licími zařízeními),
servisní činnost k rozhodovacím procesům (poradenský/výkonný 
orgán) pro orgány státní správy v oblasti dalšího vzdělávání.

Očekávané role sektorových rad ovlivňovaly jejich složení. Optimali-
zovaný model se vyvinul do podoby, v níž sektorová rada obsahuje 
zástupce:

zaměstnavatelů – zastoupení významných podniků různé velikosti by 
mělo tvořit nadpoloviční většinu členů sektorové rady,
profesních sdružení, cechů a odborníků z daného sektoru,
zaměstnanců – odborů,
příslušného ministerstva – autorizujícího orgánu,
vzdělavatelů,
vysokého školství,
Národního ústavu odborného vzdělávání,
agentury koordinující činnost sektorových rad.

Za optimální se podle dosavadních zkušeností považuje 12 až 13 čle-
nů. Počet členů sektorové rady by neměl pro zajištění efektivní činnosti 
přesáhnout 25 osob.

2.2.2 ČINNOST SEKTOROVÝCH RAD

V průběhu realizace veřejné zakázky Národní soustava povolání se 
těžiště práce sektorových rad zaměřilo na úkoly spojené s vytváře-
ním Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifi kací. 

Hlavními činnostmi byly zejména:
popis aktuální situace na trhu práce prostřednictvím popisu náplně 
povolání, typových pozic a menších jednotek práce pro Národní sou-
stavu povolání,
formulování a aktualizace kompetencí jednotlivých povolání, typových 
pozic a menších jednotek práce,
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14 spolupráce na tvorbě kvalifi kačních standardů 
formou posuzování struktury dílčích kvalifi kací, 
shromažďování podnětů ke tvorbě nových kva-
lifi kačních standardů dílčích kvalifi kací a posu-
zování jejich obsahu,
evaluace hodnoticích standardů kvalifi kací pro 
Národní soustavu kvalifi kací,
zjišťování a deklarování kvalifi kačních potřeb 
v daném sektoru (v souvislosti s tvorbou stan-
dardů pro Národní soustavu kvalifi kací),
spolupráce s autorizujícími orgány při realizaci 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

2.2.3 VÝSTUPY ČINNOSTI SEKTOROVÝCH 
RAD

Výstupy z činnosti sektorových rad se v prů-
běhu rozvoje sítě rad lišily podle potřeb 
jednotlivých sektorů i podle rozsahu činností 

konkrétní sektorové rady. Do budoucna se dá jen 
obtížně vymezit okruh všech výstupů, které budou 
sektorové rady produkovat. 

Pro období realizace veřejné zakázky NSP 
ovšem byly očekávané výstupy sektorových rad 
vymezeny jednoznačně:

revidovaná struktura typových pozic a povolá-
ní v daném odvětví či sektoru,
revidovaný obsah jednotlivých povolání a typo-
vých pozic,
nové kompetence u jednotlivých typových 
pozic a menších jednotek práce,
nově vytvořené popisy povolání, typových 
pozic a menších jednotek práce v rámci 
Národní soustavy povolání,
posudky a návrhy změn v kvalifi kačních stan-
dardech dílčích i úplných kvalifi kací NSK,
posudky, náměty a připomínky k hodnoticím 
standardům NSK,
analýzy trhu práce z kvalitativního i kvantitativ-
ního pohledu kvalifi kačních potřeb,
defi nování priorit v oblasti kvalifi kací.

2.2.4 MOŽNOSTI POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI 
SEKTOROVÝCH RAD

Největším problémem úvodní fáze rozvo-
je konceptu sektorových rad byla jeho 
časová i fi nanční omezenost rámcem 

projektu, do něhož byl zasazen. Reálný vznik 
celkem 19 sektorových rad (namísto plánovaných 
šesti rad) a skutečné výsledky jejich činnosti přesto 
dostatečně potvrdily životaschopnost konceptu. 
Významným výsledkem ověřování modelu je rov-
něž vnímání sektorových rad odbornou a zaintere-
sovanou veřejností v České republice (včetně orgá-
nů státní správy – ministerstev), ochota participovat 
na jejich činnosti a respektovat výsledky jejich prá-
ce. Proti konceptu sektorových rad se nevyskytují 
prakticky žádné výhrady. V tom je dosažený stav 
nesporným úspěchem veřejné zakázky.

Do značné míry je to důležitější než množství 
a kvalita dalších výstupů veřejné zakázky. 
Vyzkoušený mechanismus sektorových 

rad může totiž fungovat i po jejím ukončení. 
Systémovou podporu dalšímu rozvoji konceptu 
sektorových rad poskytuje Strategie celoživotního 
učení ČR, která počítá s tím, že rady se stanou 
důležitou platformou pro větší systematické zapoje-
ní zaměstnavatelů do celoživotního učení. Ačkoliv 
se podnětem pro vznik a testování modelu sekto-
rových rad stalo vytváření Národní soustavy povo-
lání a NSK, mohou mít sektorové rady v podmín-
kách ČR řadu dalších funkcí. Lze předpokládat, že 
další rozvoj bude nejen extenzivní – daný zájmem 
o zakládání dalších sektorových rad, ale i kvali-
tativní – v závislosti na zájmu organizací zaměst-
navatelů i vlastních sektorových rad o již zmíněné 
aktivity v dalších oblastech, např. směřující k pod-
poře a kultivování rozvoje lidských zdrojů v daném 
sektoru. Dalším předpokládaným prostorem pro 
uplatnění sektorových rad je také oblast autoriza-
cí a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.



152.3 VZÁJEMNÉ POSTAVENÍ OBOROVÝCH SKUPIN A SEKTORO-
VÝCH RAD

Existence prvních sektorových rad vyvolala i otázku řešení jejich vzta-
hu k fungujícímu projektu oborových skupin. Výsledkem diskusí je i toto 
schéma.

Obrázek č. 2

Schéma doplňují a upřesňují následující popisy zaměření činnosti:
Těžiště činnosti oborových skupin je v oblasti zajišťování tvorby a kva-
lity vzdělávacích programů. Na základě pověření MŠMT účinným 
způsobem podporují plnění úkolů Národního ústavu odborného vzdě-
lávání v oblasti tvorby vzdělávacích programů, jejich kvality a souladu 
s požadavky trhu práce.
Těžiště činnosti sektorových rad je v oblasti světa práce. Reprezentují 
zaměstnavatele, plní úkoly stanovené ve statutu a mají zásadní kompe-
tence související s vývojem a naplňováním NSP i NSK.
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16 Oborové skupiny i sektorové rady vstupují do tvorby standardů pro 
NSK. Oborové skupiny v souvislosti se zákonem stanovenou rolí 
a úkoly NÚOV, sektorové rady v souvislosti se zákonem stanovenou 
rolí a úkoly zaměstnavatelů (autorizujících orgánů).

Vzájemný vztah obou uskupení se bude vyvíjet i v budoucnosti. Dílčími 
výsledky aktuálně probíhající diskuse týkající se vzájemného postavení 
obou typů partnerství jsou tato doporučení:

personálně propojit oborové skupiny a sektorové rady tak, aby v cílo-
vém stavu v každé oborové skupině, v níž je to možné (s ohledem 
na dosud omezený záběr sektorových rad), byl alespoň jeden člen 
sektorové rady jako její reprezentant,
vyhodnotit dosavadní zapojení členů sektorových rad do odborných 
skupin a s ohledem na výsledek analýzy je doplnit,
využít možností, které byly vytvořeny v rámci projektu oborových sku-
pin, i pro sektorové rady a zapojovat je do mezinárodních aktivit.

3. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

Projekt oborových skupin hledal v nedávné minulosti několikrát inspi-
raci ve srovnatelných zahraničních modelech. Nejvíce byl ovliv-
něn česko-nizozemským projektem MATRA – sociální partnerství 

v odborném vzdělávání v České republice.Od roku 2006 mají meziná-
rodní aktivity nový rozměr. Dvě oborové skupiny se zapojily do meziná-
rodních aktivit tentokrát již přímo, bez zprostředkujícího mezinárodního 
projektu. Navíc v oblastech v evropském kontextu velmi sledovaných 
a celkově důležitých.

3.1.NÁRODNÍ SÍŤ PRO PODPORU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ODBOR-
NÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR.

Odborná skupina pro podporu kvality odborného vzdělávání 
vznikla v roce 2006. Od založení se podílela na řešení něk-
terých úkolů v Evropské síti pro kvalitu. Důležitým výsledkem 

úvodní fáze činnosti byla česká a anglická verze studie analyzující (pro 
potřeby evropského střediska Cedefop) zapojení sociálních partnerů do 
zajišťování kvality odborného vzdělávání v ČR. Na základě pověření 
MŠMT ze dne 28. 8. 2007 (čj. 11 925/2007-2 NÚOV) byla provede-
na transformace odborné skupiny na Národní síť pro podporu zajišťová-
ní kvality odborného vzdělávání.



17Národní síť plní především informační a poradní roli pro zúčast-
něné instituce. Zároveň funguje jako zdroj informací pro všech-
ny zainteresované aktéry a působí jako iniciátor informačních 

a metodických aktivit podporujících zajišťováni kvality odborného vzdě-
lávání. Národní síť nemá žádné rozhodovací funkce a v žádném směru 
nenahrazuje činnost zúčastněných institucí. Poskytuje jim však prostor pro 
společné sdílení relevantních informací, pro diskusi nad společnými otáz-
kami zajišťování kvality, pro vzájemnou spolupráci a koordinaci postupů 
v řešení i plánování příslušných úkolů.

3.2.PODÍL NA PRÁCI KOORDINAČNÍHO CENTRA EQF

Jiným, neméně významným příkladem komplexu mezinárodních aktivit 
je zapojení odborné skupiny pro podporu rozvoje Národní soustavy 
kvalifi kací do procesů souvisejících s implementací evropských nástro-

jů EQF (Evropský rámec kvalifi kací) a ECVET (Evropský systém kreditů 
pro odborné vzdělávání a přípravu). Na základě návrhu schváleného 
MŠMT (č.j. 10 104/2008-2/NÚOV) začala v srpnu 2008 plnit roli 
tzv. Poradní skupiny ve vztahu k ustavenému Koordinačnímu centru EQF. 
Cílové zaměření práce skupiny spočívá v konzultační, metodické, a hod-
noticí činnosti a vede k důležitým pracovním výstupům Koordinačního 
centra EQF.

3.3. AKTIVITY V MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH

Projekt oborových skupin byl jedním z klíčových témat pro Cedefop - 
study visit na téma Role sociálních partnerů v odborném vzdělávání, 
pořádané v roce 2008 Národním ústavem odborného vzdělávání. 

Mezi současné klíčové evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání 
a kvalifi kací patří příprava na zavádění a využívání Evropského rámce 
kvalifi kací. Evropská komise vyhlásila několik výzev pro předkládání 
mezinárodních projektů ověřujících vztah vytvářených národních rámců 
kvalifi kací a rámce evropského. Česká republika se zapojila prostřednic-
tvím Národního ústavu odborného vzdělávání do dvou z těchto projektů 
– QF Embodiment (2007-2008) a Seccompat (2008-2009). Na řešení 
obou projektů významně participují také oborové skupiny.
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Sociální partnerství
v odborném vzdělávání 

3. POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ 
A PŘIPRAVENOST ABSOLVENTŮ ŠKOL 



2 Potřeby zaměstnavatelů

a připravenost 
absolventů škol

3.

SOUHRN Z VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ V SEKUN-
DÁRNÍM, TERCIÁRNÍM A KVARTÉRNÍM 
SEKTORU

Jednou z cest, které vedou k tomu, aby zna-
losti, schopnosti a dovednosti absolventů škol 
více odpovídaly požadavkům trhu práce, je 

úzké propojení zaměstnavatelské a vzdělávací 
sféry, tedy spolupráce mezi podniky a školami. 
Cílem je, aby žáci měli možnost doplnit své teo-
retické znalosti i praktickými poznatky a sezná-
mit se s reálným pracovním prostředím. z toho 
důvodu se v rámci systémového projektu VIP 
Kariéra, na nějž přispívá Evropský sociální fond, 
uskutečnilo několik šetření mezi zaměstnavateli 
různých sektorů. Zaměřila se kromě jiného na 
zjištění, jakým způsobem zaměstnavatelé spolu-
pracují se školami a jaké jsou jejich požadavky 
na absolventy škol.

1. NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ FORMY SPOLUPRÁCE 

Tyto formy jsou v jednotlivých sektorech do znač-
né míry odlišné. 

Sekundární sektor především v hojné míře 
umožňuje jednak exkurze a návštěvy žáků 
a studentů na pracovišti, jednak i přímo 

vykonání praxe v rámci výuky, ať už ji samotná 
fi rma vyhodnocuje či nikoli. v porovnání s ostat-
ními sektory také průmyslové podniky mnohem 
častěji inzerují přímo na školách volná pracovní 
místa, zřetelně více se věnují i sponzorování škol, 
příp. i samotných žáků a studentů a zřejmá je 
i větší spolupráce v oblasti poskytování technic-
kého vybavení a materiálů pro výuku a rovněž 
i participace na výzkumných projektech škol. 

Sektor služeb se svými hodnotami pohybuje 
ve většině případů mezi sekundárním a kvar-
térním sektorem. Ačkoli možnost praxe pro 



3žáky a studenty je nejčastější formou spolupráce se školami, v porovnání 
s ostatními sektory jsou zejména hodnocené praxe nabízeny v menší 
míře. Firmy z oblasti služeb dále umožňují exkurze na pracovišti, ve 
školách inzerují nabídku pracovních míst a také se věnují sponzorování 
příslušných škol. 

Srovnání forem spolupráce v různých sektorech

Kvartérní sektor především umožňuje vykonání praxe, kterou také 
poměrně často vyhodnocuje, a dále nabízí i exkurze na praco-
višti. v porovnání s ostatními sektory dochází častěji k participaci 

pracovníků na výuce, jejich účasti na závěrečných zkouškách, příp. 
i ke vzdělávání vyučujících či výměně znalostí a zkušeností se školami. 
V rámci dalších způsobů spolupráce, doplněných samotnými zaměstna-
vateli, fi gurují ve všech sektorech především závěrečné práce, doktorské 
studium (zaměstnavatelé vystupují jako školitelé doktorandů) a účast 
na veletrzích pracovních příležitostí či dnech otevřených dveří. Spíše 
ojediněle se ve výčtu objevily i besedy se studenty, brigády pro žáky 
a studenty či placené odborné praxe pro studenty VŠ, spolupráce se 
studentskými organizacemi.

3.
 P

o
tř

eb
y
 z

a
m

ěs
tn

a
va

te
lů

 a
 p

řip
ra

ve
no

st 
ab

so
lv

en
tů

 š
ko

l 



4 2. OČEKÁVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ VE VZTAHU KE ŠKOLSKÉMU 
SYSTÉMU

Představy a očekávání týkající se dalšího vývoje odborného vzdělává-
ní a školského systému představují jeden z významných aspektů šetře-
ní názorů a potřeb zaměstnavatelů. z výsledků průzkumu vyplývá, že 

v tomto rámci lze identifi kovat několik základních problémových oblastí.

PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH ABSOLVENTŮ

Této problematiky se týkala největší část prezentovaných názorů, a to 
ve všech sledovaných sektorech. Zaměstnavatelé požadují přede-
vším rozšíření a zkvalitnění praktické části výuky ve školách, a s tím 

související celkově větší zaměření výuky na praxi, tak aby absolventi 
vstupující na trh práce byli lépe – slovy zaměstnavatelů - „připraveni pro 
praxi“, měli reálnou představu o skutečném pracovním prostředí a o tom, 
co se od nich očekává. Toho by se podle názoru zaměstnavatelů mělo 
docílit jednak zvýšením podílu odborné praxe ve výuce, jednak užší, 
aktivnější a intenzivnější spoluprací škol se zaměstnavatelskou sférou, 
která by měla přispět k tomu, aby výuka v dostatečné míře reagovala 
na potřeby praxe. Důležité přitom je, aby praktická výuka probíhala 
pod vedením odborníků, aby žáci měli možnost kontaktu se zaměstna-
vatelskou sférou již během studia, byli seznamováni s nejnovějšími tech-
nologiemi a trendy v daném oboru či odvětví a byli schopni uplatňovat 
teoretické poznatky v praxi. Podle zaměstnavatelů by absolvent měl být 
vybaven nejenom teoretickými vědomostmi a znalostmi, ale i praktický-
mi zkušenostmi a dovednostmi. k tomu samozřejmě napomáhá i získá-
vání zkušeností prostřednictvím stáží, brigád či exkurzí. Nedostatečné 
povědomí absolventů o reálných pracovních podmínkách totiž podle 
názoru některých zaměstnavatelů představuje vážný problém při vstupu 
absolventů do pracovního života.

VÝCHOVA K VĚTŠÍ SAMOSTATNOSTI

Těsné propojení teoretické výuky s praktickým využíváním znalostí 
poměrně úzce souvisí i s dalším častým požadavkem zaměstna-
vatelů týkajícím se výchovy žáků a studentů k větší samostatnosti. 

Tento pojem je velice široký; vyučující by měli podporovat žáky a stu-
denty nejenom v samostatné práci, ale především v samostatném myšlení 
a úsudku. Žáci a studenti by měli umět samostatně řešit úkoly a rozho-
dovat se při řešení problému, sami by měli přicházet s novými nápady 
a podněty a měli by být schopni vyjádřit a obhájit své myšlenky a názo-



5ry. Zároveň je důležité, aby uměli pracovat s informacemi (získávat je, 
vyhodnocovat a dále využívat), dokázali pracovat v týmu a byli schopni 
diskutovat o výsledcích své práce. Přitom je samozřejmě nezbytné, aby 
si uvědomovali nutnost nést zodpovědnost za své rozhodování a jedná-
ní, a to se všemi důsledky. 

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Kromě výše uvedeného si zaměstnavatelé uvědomují důležitost 
i všech ostatních klíčových kompetencí. Velice často je například 
zmiňována výuka cizích jazyků - ty by měly být vyučovány již od 

raného věku a větší důraz by měl být kladen na jejich aktivní používání 
a schopnost komunikovat, a to nejlépe ve dvou cizích jazycích. z tohoto 
pohledu pokládají zaměstnavatelé za důležitou kvalitní výuku se zapo-
jením zahraničních lektorů. Rozvíjeny by ovšem měly být i komunikač-
ní dovednosti v mateřském jazyce, důležité je zlepšovat vyjadřovací 
schopnosti žáků a studentů a zaměstnavatelé také upozorňují na riziko 
nahrazování osobního kontaktu elektronickou komunikací a možnost nar-
ušování mezilidských vztahů. v dostatečné míře by měl být kladen důraz 
i na práci s výpočetní technikou.

PRÁCE S INFORMACEMI

Zaměstnavatelé často požadují odklon výuky od memorování 
značného množství encyklopedických znalostí směrem k získávání 
základních obecných znalostí a všeobecného přehledu a přede-

vším pak ke schopnosti pracovat s informacemi, tzn. samostatně je vyhle-
dávat, zpracovávat a využívat, vyhodnocovat, zobecňovat, nacházet 
v nich souvislosti. Důležité je, aby žáci a studenti měli možnost diskutovat 
a konfrontovat názory.

ROZVOJ OSOBNOSTI

Školy by ovšem neměly poskytovat pouze všeobecné a odborné 
znalosti a dovednosti; podle zaměstnavatelů je neméně důležité, 
aby se zaměřovaly i na celkový rozvoj osobnosti svých žáků a stu-

dentů. Důležitý je nejenom intelektuální rozvoj, ale také upevňování 
morálních vlastností, výchova k lidskosti, ohleduplnosti, slušnosti a rozvoj 
sociálních dovedností. 
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6 ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Pokud jde o odbornou přípravu absolventů škol, v názoru na zastou-
pení odborných a všeobecných předmětů ve výuce a na míru spe-
cializace nejsou dotázaní zaměstnavatelé zcela jednotní. Zatímco 

někteří požadují větší zaměření na odborné znalosti, které budou absol-
venti schopni použít v praxi, a případně i užší specializaci, pro jiné jsou 
důležitější všeobecné znalosti a přehled. Poměrně časté je ale očekávání, 
že vzdělávání poskytne jak odbornost, tak i všeobecný rozhled. v každém 
případě by znalosti absolventa měly odpovídat ukončenému vzdělání 
a oboru. Široké profesní dovednosti navíc umožňují, aby k užší specializa-
ci došlo až na pracovišti podle potřeb konkrétního zaměstnavatele. 

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY POTŘEBÁM TRHU 
PRÁCE

Vyjádření řady respondentů směřovalo také do oblasti přizpůso-
bování vzdělávací nabídky potřebám trhu práce. Určující pro její 
inovaci a aktualizaci by přitom podle zaměstnavatelů měla být 

zejména situace na regionálním pracovním trhu, přičemž by neměly 
být podporovány obory, jejichž absolventi mají problém s uplatněním, 
a naopak by měly být zaváděny obory, o jejichž absolventy by byl 
dostatečný zájem. Zaměstnavatelé také požadují větší pružnost a pro-
stupnost vzdělávací soustavy.

PROPAGACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Značné množství respondentů se také vyjadřovalo k otázce nutnosti 
větší propagace odborného vzdělávání, jeho popularizace a klad-
né medializace, tak aby se zvýšil zájem žáků o tyto obory. s tím 

souvisí i potřeba zvýšit atraktivitu zejména učňovského školství a technic-
kých oborů obecně. Někteří respondenti přitom upozorňují nejenom na 
nedostatečný zájem o některé obory, ale také na skutečnost, že jejich 
absolventi hledají uplatnění v jiné profesi, než na jakou byli připravová-
ni. v této souvislosti někteří respondenti doporučují více se zaměřit na 
vybudování profesní hrdosti absolventů a zvýšení prestiže jednotlivých 
odborností, zejména dělnických. Důležité je, aby po absolvování chtěli 
mladí lidé skutečně pracovat v daném oboru. 



7Zaměstnavatelé poměrně často zmiňují řemeslné profese, pro které 
je podle jejich názoru zapotřebí připravovat více kvalitních, zod-
povědných a spolehlivých pracovníků. Kromě zlepšení samotné 

výuky a odborného výcviku či modernizace školních dílen by ale podle 
zaměstnavatelů měly být také rozšířeny možnosti vyučujících prohlubovat 
si svou odbornost. Nezbytná je také intenzivnější spolupráce s podniko-
vou sférou; navrhovány jsou mj. takové legislativní úpravy, které by směřo-
valy k tomu, aby pro zaměstnavatele i učně bylo výhodné vykonání praxe 
v dané fi rmě a v případě jejího úspěšného absolvování bylo umožněno 
danému žákovi najít ve fi rmě trvalé pracovní uplatnění. Podle názoru něk-
terých zaměstnavatelů by také měla být rozšířena nabídka oborů zakon-
čených maturitou, v rámci kterých žáci absolvují i odborný výcvik. Objevil 
se i návrh na rozšíření výuky v učebních oborech o možnost získat různé 
certifi káty, jako např. řidičský průkaz či svářečské zkoušky. 

PŘÍPRAVA PEDAGOGŮ

Již bylo zmíněno, že zaměstnavatelé zdůrazňují důležitost vedení 
výuky kvalifi kovanými vyučujícími, kteří disponují aktuálními znalostmi 
z oboru a jsou schopni předávat žákům a studentům své zkušenosti. 

i z tohoto hlediska považují zaměstnavatelé rovněž za důležité, aby 
v systému celoživotního vzdělávání byly nabízeny programy odpovídají-
cí aktuální poptávce a situaci na trhu práce a byly rozšiřovány možnosti 
rekvalifi kačního odborného vzdělávání. Samostatnou kapitolou je pak 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, které by mělo být přizpů-
sobováno jejich potřebám a možnostem. Respondenti požadují i speci-
ální projekty na další vzdělávání učitelů odborných předmětů.

OCHOTA UČIT SE

Za zcela zásadní pro absolventy všech oborů a vzdělávacích úrovní 
pak zaměstnavatelé považují ochotu dále se učit a vzdělávat i po 
ukončení formálního vzdělávání. Koncept celoživotního vzdělávání 

stále nabývá na významu a je nutné, aby absolventi škol vstupovali na 
trh práce s vědomím, že jejich aktuální znalosti a dovednosti sice mohou 
být postačující v daném okamžiku, nicméně pro budoucí uplatnění je 
nezbytné dále rozvíjet a prohlubovat profesní i klíčové kompetence. 
Zároveň je důležité, aby toto vědomí nutnosti celoživotně se vzdělávat 
(a rovněž sebevzdělávat) vštěpovaly školy svým žákům a studentům již 
v rámci počátečního vzdělávání. v této souvislosti nabývá na významu 
i systém uznávání dílčích kvalifi kací (dílčích znalostí a dovedností).
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8 3. ZAMĚSTNAVATELÉ A PŘIJÍMÁNÍ ABSOL-
VENTŮ

Komparace výsledků dílčích šetření přede-
vším ukázala, že potřeby a požadavky 
zaměstnavatelů jsou do značné míry ovliv-

něny oborovým zaměřením, charakterem činnosti 
a nejčastěji obsazovanými pracovními pozicemi, 
a tedy i vzdělanostní strukturou pracovníků v rám-
ci jednotlivých sektorů. Nicméně lze vysledovat 
určité tendence, které jsou společné všem zkou-
maným sektorům.

Z hlediska úspěšného začleňování absolventů 
na trh práce je důležité, zda jejich znalos-
ti, schopnosti a dovednosti, které získali 

v rámci školní přípravy, odpovídají požadavkům 
jejich budoucích zaměstnavatelů. s ohledem na 
neustále se měnící podmínky na pracovním trhu je 
nezbytné, aby mladí lidé byli v dostatečné míře 
vybaveni nejenom potřebnými odbornými zna-
lostmi a dovednostmi, ale také takovými obecně 
využitelnými kompetencemi, které jim umožní 
pružně reagovat na potřeby konkrétních zaměst-
navatelů, a především ochotou dále se učit, vzdě-
lávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Pokud jde o oblast přijímání pracovníků, uká-
zalo se, že podíl absolventů na celkovém 
počtu přijímaných pracovníků se v jednotli-

vých sektorech nijak výrazně neodlišuje. Poněkud 
zřetelnější rozdíly jsou ale patrné uvnitř jednotli-
vých sektorů, a to v závislosti na velikosti a odvětví 
dotazovaných fi rem. Přitom ve všech zkoumaných 
sektorech jednoznačně převažují případy, kdy 
jsou absolventi přijímáni, aniž by ovšem byli pří-
mo preferováni. Dále se ukázalo, že vzdělanostní 
i profesní struktura nově přijímaných pracovníků je 
výrazně determinována charakterem, oborovým 
zaměřením a převažujícími činnostmi fi rem a z 
toho plynoucími personálními potřebami.

Z hlediska samotného procesu výběru a při-
jímání nových pracovníků je zřejmé, že ve 
všech sektorech si fi rmy nejčastěji vybírají 

z těch zájemců o práci, kteří se jim sami hlásí, 
využívají doporučení stávajících zaměstnanců 
a také vyhledávají pracovníky pomocí inzer-
ce, resp. internetu. Je tedy velice důležité, aby 
absolventi nebyli při hledání zaměstnání pasivní, 
ale naopak, aby sami aktivně vyhledávali fi rmy 
a organizace, ve kterých by případně mohli 
nalézt pracovní uplatnění.

Jako reálná se rovněž ukazuje šance získat 
zaměstnání i v návaznosti na předchozí praxi či 
stáž u dané fi rmy. To souvisí se skutečností, že 

při přijímání absolventů hrají z hlediska zaměstna-
vatelů největší roli nejenom dosažené vzdělání, 
ochota dále se vzdělávat, znalost jazyků, chuť 
pracovat či orientace v oboru, ale i předchozí 
praxe. v případě, že určité pracovní zkušenosti 
získá absolvent prostřednictvím odborné praxe, 
stáže či brigády přímo v dané fi rmě, zaměstnava-
tel má možnost blíže se seznámit s jeho znalostmi, 
schopnostmi, dovednostmi i osobními vlastnostmi 
(jako je např. celkový přístup k práci, pečlivost, 
svědomitost apod.), což může vést k větší ochotě 
nabídnout absolventovi trvalejší pracovní uplatně-
ní.

Získávání potřebných praktických zkušeností, 
bez kterých jsou absolventi některými fi rma-
mi apriori odmítáni, však pro žáky a studen-

ty není nezbytně svázáno s konkrétním zaměst-
navatelem. Přestože největší význam je logicky 
přikládán praxi v daném oboru, pozitivně hodno-
cena je zpravidla každá předchozí pracovní akti-
vita. Ta totiž vypovídá mj. o samostatnosti, zájmu 
pracovat a poznat pracovní prostředí, o snaze 
získat zkušenosti a praxi či o celkově aktivnímu 
přístupu k práci a životu. Zaměstnavatelé dále 
předpokládají, že absolvované praxe umožňují 



9žákům a studentům získat kromě samotných pracovních zkušeností i reál-
né představy o pracovním prostředí, pracovní době či pracovním zařa-
zení, ale také o výši pracovního ohodnocení a následně jim usnadňují 
adaptaci na pracovní režim.

Zaměstnavatelé ze všech sledovaných sektorů často zdůrazňují, že 
z hlediska úspěšného začleňování absolventů do světa práce je 
nezbytné, aby žáci a studenti získávali ve škole aktuální odborné 

znalosti a dovednosti, měli možnost seznamovat se s novými techno-
logiemi a trendy, získávali kromě teoretických poznatků i dostatečné 
praktické dovednosti a především aby byli schopni teoretické znalosti 
uplatňovat v praxi. To je podle jejich názoru podmíněno rozšířením 
a zkvalitněním odborné praxe a odborného výcviku, posilováním a pro-
hlubováním spolupráce školské a zaměstnavatelské sféry a v neposlední 
řadě i poskytnutím vyučujícím dostatečné možnosti k prohlubování kva-
lifi kace a odbornosti. Žáci a studenti by také měli být vedeni k větší 
samostatnosti, měli by umět pracovat s informacemi a v neposlední řadě 
by měli být ochotni nést zodpovědnost za své rozhodnutí a jednání.

Navzdory tomu, že vstup absolventů na trh práce může být do 
určité míry poznamenán nesouladem mezi jejich aktuálními zna-
lostmi a dovednostmi na jedné straně a nároky a požadavky 

zaměstnavatelů na straně druhé, existuje řada důvodů, které mohou vést 
k tomu, že podniky upřednostní čerstvého absolventa před zkušenějším 
pracovníkem. Ačkoli potřeby a požadavky jednotlivých sektorů jsou do 
určité míry odlišné, u absolventů shodně oceňují hlavně ochotu učit se 
nové věci, nezatíženost předchozími pracovními návyky, zájem o obor 
a chuť pracovat, ochotu přizpůsobit se potřebám konkrétní fi rmy, čer-
stvé odborné znalosti, zběhlost v cizích jazycích či práci s výpočetní 
technikou. Díky tomu mohou absolventi často konkurovat i pracovníkům 
s bohatšími pracovními zkušenostmi.
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Sociální partnerství
v odborném vzdělávání 

4. CO MAJÍ PODLE ZAMĚSTNAVATELŮ 
UMĚT ABSOLVENTI ŠKOL



2 Co mají 
podle zaměstnavatelů
umět absolventi škol
4.

VOLNĚ PODLE PUBLIKACE POTŘEBY 
ZAMĚSTNAVATELŮ A PŘIPRAVENOST 
ABSOLVENTŮ ŠKOL, NÚOV 2008 

Pokud má být přechod ze školy na trh prá-
ce plynulý, je kromě jiného důležité, aby 
absolventi byli připraveni na to, jaké jsou 

požadavky a potřeby budoucích zaměstnavate-
lů, a jejich znalosti, schopnosti a dovednosti (tzv. 
kompetence) co nejvíce odpovídaly tomu, co 
od nich potenciální zaměstnavatelé očekávají. 
Předmětem zkoumání bylo nejenom hodnoce-
ní důležitosti vybraných kompetencí ve vztahu 
k dosaženému vzdělání pracovníků, ale i názory 
zaměstnavatelů na to, na které z uvedených kom-
petencí by školy měly zaměřovat více pozornosti, 
které další znalosti, schopnosti a dovednosti oni 
sami pokládají za důležité a o kterých kompeten-
cích se domnívají, že jejich význam v budoucnu 
ještě vzroste.

Kompetence, kterými jsou pracovníci a ucha-
zeči o zaměstnání v různé míře vybaveni, 
lze přitom rozdělit na profesní a klíčové. 

Profesní kompetence jsou úzce svázány s konkrét-
ní odborností a jejich zvládnutí umožňuje, případ-
ně usnadňuje výkon určitých profesí či povolání. 
s tím, jak získávají na významu kvalifi kace přesa-
hující jednotlivé profese a mění se požadavky na 
práci, roste i důraz kladený na klíčové kompeten-
ce. Klíčové (přenositelné) kompetence jsou takové 
znalosti, schopnosti a dovednosti, které se jeví 
jako nezbytné pro úspěšné uplatnění nejenom na 
trhu práce, ale i v běžném životě. Jejich zvládnutí 
by mělo přispět k větší fl exibilitě pracovníků v širo-
kém slova smyslu, tzn. k jejich schopnosti vyko-
návat rozličné odborné úkoly nebo měnit bez 
větších problémů různé profese, a napomáhat ke 
slaďování schopností pracovníků s požadavky, 
které kladou zaměstnavatelé.



3Přestože se nároky zaměstnavatelů na jednotlivé kompetence často 
odvíjejí od konkrétní pracovní pozice, celkově (tzn. bez ohledu na 
velikost či odvětví fi rmy) je možné říci, že zaměstnavatelé pouze 

mírně preferují profesní dovednosti oproti dovednostem klíčovým (tzn. 
že pokud mají rozdělit 100 % mezi tyto dva typy dovedností, pak v prů-
měru přisuzují 51,5 % profesním kompetencím a 48,5 % kompetencím 
klíčovým v sekundárním sektoru, 51,9 % a 48,1 % v terciárním sektoru, 
54,6 % a 45,3 % v kvartérním sektoru). Jde o poměrně důležité zjištění, 
že zaměstnavatelé si uvědomují důležitost klíčových dovedností, které 
považují za srovnatelné s profesními dovednostmi. 

Pouze v případě kvartérního sektoru se zřejmě projevuje vliv obo-
rového zaměření dotazovaných fi rem (např. početné zastoupení 
vzdělávacích a zdravotních organizací, podnikatelských subjektů, 

ale i oborových a profesních organizací) a skutečnost, že pro výkon 
řady povolání v kvartérním sektoru jsou nezbytné dostatečné profesní 
dovednosti (např. v případě lékařů, zdravotníků, pracovníků ve výzku-
mu). I v ostatních sektorech ale záleží jednak na oboru činnosti dané 
fi rmy, jednak na její velikosti. v celkovém průměru všechny fi rmy relativ-
ně nejčastěji přisuzují jak klíčovým, tak profesním kompetencím stejný, 
tzn. 50% význam. Zřetelně se ale odlišují nejmenší fi rmy, pro které jsou 
důležitější spíše klíčové kompetence, což zřejmě velice úzce souvisí se 
skutečností, že v těchto organizacích je velice často zapotřebí, aby pra-
covníci byli schopni vykonávat větší množství různorodých činností, byli 
všestrannější, nikoli úzce specializováni.

Zároveň se ukazuje, že celkově je větší důraz kladen na široké 
profesní dovednosti (na hodnotící škále od 1 do 6 vychází prů-
měr 4,11 v sekundárním sektoru, 3,98 v terciárním sektoru a 4,12 

v kvartérním sektoru) proti hlubokým a úzkým profesním dovednostem. 
Opět je zřejmý mírně vyšší důraz kladený na široké profesní dovednosti 
malými fi rmami.

DŮLEŽITOST KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PODLE TYPU VZDĚLÁNÍ 
PRACOVNÍKŮ

Klíčové kompetence byly v rámci tohoto výzkumu hodnoceny pod-
le baterie vybraných znalostí, dovedností a schopností, která je 
využívána i pro účely šetření zaměřených na analýzu problema-

tiky absolventů škol z pohledu pracovníků úřadů práce, personálních 
agentur i samotných absolventů. To usnadňuje vzájemnou srovnatelnost 
a prolínání uvedených dílčích hledisek. 
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4 Při sledování požadavků na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
pracovníků se vycházelo z členění zaměstnanců do čtyř základních 
vzdělanostních skupin: pracovníci se středním vzděláním s výučním 

listem (vyučení), pracovníci se středním odborným vzděláním s maturitní 
zkouškou (SOŠ s maturitou), pracovníci s vyšším odborným vzděláním 
(VOŠ) a pracovníci s vysokoškolským vzděláním (VŠ). Respondenti byli 
požádáni, aby u každé kompetence vyjádřili, jak je pro ně důležité, aby 
ji pracovníci s daným typem vzdělání ovládali. k dispozici měli stupnici 
od 1 do 5, kde 1 = „zcela nezbytné“, 2 = „velmi důležité“, 3 = „důležité“, 
4 = „méně důležité“ a 5 = „vůbec nepotřebují“. Zaměstnavatelé byli rov-
něž požádáni, aby označili ty kompetence, u kterých se domnívají, že 
by školy měly svou přípravu zlepšit a klást na ně větší důraz.

Sledované klíčové kompetence:
komunikační schopnosti (ústní a písemný projev),
čtení a porozumění pracovním instrukcím,
zběhlost v cizích jazycích,
práce s čísly při pracovním uplatnění,
schopnost rozhodovat se,
schopnost řešit problém,
nést zodpovědnost,
adaptabilita a fl exibilita,
schopnost týmové práce,
schopnost vést,
ochota učit se,
zběhlost v používání výpočetní techniky,
zběhlost v zacházení s informacemi.

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOV-
NÍKŮ SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM S VÝUČNÍM LISTEM

Pro výkon dělnických profesí a obdobných odborných činností např. 
obslužného charakteru jsou pracovníci připravováni v učebních 
oborech. Vzdělávání trvá obvykle tři roky, v některých oborech pou-

ze dva roky a je ukončeno závěrečnou zkouškou a vydáním výučního 
listu. v rámci výuky probíhá odborný výcvik žáků. Příprava je zaměřena 
především na výkon manuálních a manipulačních činností. 

Tyto základní charakteristiky významným způsobem determinují celko-
vý charakter vzdělání i charakter uplatnění jejich absolventů, kteří po 
ukončení studia směřují především do oblasti výroby či služeb a vyko-

návají manuální i manipulační (více či méně specializované) činnosti.



5Výše uvedené skutečnosti se odrážejí i v hodnocení důležitosti jed-
notlivých kompetencí vyučených pracovníků – absolventů středního 
vzdělání s výučním listem ze strany zaměstnavatelů. Za nejdůležitěj-

ší u vyučených pracovníků je ve všech zkoumaných sektorech považová-
no především čtení a porozumění pracovním instrukcím, ochota učit se, 
schopnost týmové práce či adaptabilita a fl exibilita. v terciárním a kvar-
térním sektoru vystupuje do popředí také schopnost nést zodpovědnost.

Z hlediska důležitosti jednotlivých kompetencí se nejvíce odlišuje 
sekundární sektor. Je to zřejmě dáno charakterem pracovních 
pozic, kdy často jde o poměrně rutinní manuální činnosti ve výrob-

ních podnicích. v porovnání se sektorem služeb a kvartérním sektorem je 
tak poněkud méně významná například schopnost nést zodpovědnost, 
řešit problém, rozhodovat se, schopnost vést, zběhlost v cizích jazycích. 
Výrazný rozdíl u komunikačních schopností je zřejmě do určité míry způ-
soben i tím, že v první vlně šetření byl místo komunikačních schopností 
hodnocen pouze „ústní a písemný projev“. 

Hodnocení důležitosti kompetencí vyučených pracovníků 

Střední vzdělání s výučním listem Sekundér Terciér Kvartér

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

Komunikační schopnosti 1% 6% 16% 19% 17% 17%

Čtení a porozumění prac. instrukcím 34% 27% 27% 29% 30% 25%

Zběhlost v cizích jazycích 1% 2% 7% 5% 4% 7%

Práce s čísly při pracovním uplatnění 7% 17% 11% 16% 7% 14%

Schopnost rozhodovat se 5% 20% 12% 24% 11% 26%

Schopnost řešit problém 11% 20% 15% 29% 20% 27%

Nést zodpovědnost 15% 23% 26% 27% 32% 23%

Adaptabilita a fl exibilita 8% 32% 16% 27% 16% 30%

Schopnost týmové práce 15% 31% 23% 30% 21% 26%

Schopnost vést 0% 5% 3% 10% 3% 7%

Ochota učit se 20% 32% 20% 35% 22% 28%

Zběhlost v používání výpoč. techniky 3% 11% 7% 15% 8% 15%

Zběhlost v zacházení s informacemi 7% 14% 7% 17% 11% 19%

Pozn.: Zvýrazněny jsou vždy tři kompetence, které jsou při porovnání ve sloupcích hodnoceny v největší míře jako „zcela nezbytné“, 
resp. „velmi důležité“.
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6 HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOV-
NÍKŮ SE STŘEDNÍM ODBORNÝM VZDĚLÁNÍM S MATURITOU

Pro výkon odborných činností v technicko-hospodářských, ekonomic-
kých, zdravotnických, pedagogických, sociálně-právních, umělec-
kých a dalších činnostech jsou pracovníci připravováni ve vzdě-

lávacích programech středního odborného vzdělávání. Délka studia je 
stanovena na čtyři roky, v závěru studia skládají žáci maturitní zkoušku. 
Absolventi jsou připraveni zejména pro výkon odborných profesí, které 
kladou vyšší nároky jak na odborné znalosti, tak na zvládnutí širších 
dovedností. Do této kategorie lze zařadit i vyučené s maturitou, kterých 
je necelých 18 % z celkového počtu absolventů s odbornou maturitou. 
Absolvování středního odborného vzdělávání s maturitou nabízí široké 
možnosti uplatnění. v případě, že absolventi nepokračují v dalším studiu 
na vysoké či vyšší odborné škole, odborná kvalifi kace je předpokladem 
pro dobrý start na trhu práce. Uvedená fakta se promítají i do hod-
nocení důležitosti kompetencí, kterými disponují pracovníci se středním 
odborným vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. 

Obecně lze říci, že nároky zaměstnavatelů vůči těmto pracovní-
kům jsou celkově vyšší než v případě vyučených zaměstnanců. 
Mezi nejvíce preferované schopnosti a dovednosti lze zařadit 

čtení a porozumění pracovním instrukcím, ochotu učit se, komunikační 
schopnosti, zběhlost v používání výpočetní techniky, schopnost nést zod-
povědnost a řešit problém, schopnost týmové práce či zběhlost v zachá-
zení s informacemi.

Nejvýraznější rozdíly mezi požadavky jednotlivých sektorů se 
vyskytují zejména u komunikačních dovedností, práce s čísly při 
pracovním uplatnění a zběhlosti v cizích jazycích. Ačkoli v přípa-

dě komunikačních schopností zřejmě určitou roli hraje fakt, že v sekundár-
ním sektoru hodnotily fi rmy pouze ústní a písemný projev, který je pouze 
jádrem komunikačních schopností, lze předpokládat, že v porovnání 
s ostatními sektory nejsou komunikační schopnosti tak důležité jako v ter-
ciárním a kvartérním sektoru, kde jsou častými profesemi profese obchod-
níků, zdravotnických pracovníků apod. Pokud jde o znalost cizích jazyků, 
pak je evidentní, že nejžádanější jsou u této vzdělanostní kategorie v terci-
árním sektoru, což je zřejmě úzce svázáno s početným zastoupením fi rem 
z oblasti pohostinství a ubytování, kde pracovníci přicházejí do častého 
kontaktu s cizinci. v požadavcích na práci s čísly při pracovním uplatnění 
se odlišuje kvartérní sektor, ve kterém bývá tato kompetence označována 
pro výkon pracovní činnosti spíše za důležitou než zcela nezbytnou.



7Hodnocení důležitosti kompetencí pracovníků se středním odborným vzděláním s maturitou

Střední odborné vzdělání s maturitou Sekundér Terciér Kvartér

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

Komunikační schopnosti 13% 38% 32% 38% 40% 37%

Čtení a porozumění prac. instrukcím 40% 41% 35% 43% 43% 36%

Zběhlost v cizích jazycích 6% 25% 13% 28% 11% 20%

Práce s čísly při pracovním uplatnění 18% 40% 23% 35% 18% 28%

Schopnost rozhodovat se 15% 47% 21% 37% 26% 36%

Schopnost řešit problém 23% 45% 26% 44% 34% 36%

Nést zodpovědnost 27% 41% 31% 40% 42% 30%

Adaptabilita a fl exibilita 19% 49% 25% 36% 24% 40%

Schopnost týmové práce 24% 42% 30% 38% 26% 38%

Schopnost vést 3% 30% 9% 26% 9% 21%

Ochota učit se 33% 46% 30% 44% 36% 42%

Zběhlost v používání výpoč. techniky 37% 40% 35% 33% 34% 39%

Zběhlost v zacházení s informacemi 22% 45% 21% 43% 27% 41%
 
Pozn.: Zvýrazněny jsou vždy tři kompetence, které jsou při porovnání ve sloupcích hodnoceny v největší míře jako „zcela nezbytné“, 
resp. „velmi důležité“.

HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOV-
NÍKŮ S VYŠŠÍM ODBORNÝM VZDĚLÁNÍM 

Vyšší odborné vzdělávání se stalo součástí české vzdělávací sou-
stavy v roce 1995. Je určeno absolventům středních škol, kteří 
úspěšně složili maturitní zkoušku. Ustanovení vyšších odborných 

škol bylo vedeno snahou rozšířit nabídku terciárního neuniverzitního 
vzdělávání. v porovnání se studiem na vysokých školách jsou obory vyš-
šího studia zaměřeny především na praktickou profesní orientaci. Délka 
studia je nyní stanovena na tři roky a výuka se uskutečňuje jak formou 
denního, tak i dálkového studia. Studium je zakončeno absolutoriem, 
skládajícího se z absolventské práce, zkoušky z odborných předmětů 
a zkoušky z cizího jazyka. Absolventi získávají titul diplomovaný speci-
alista v oboru, zkráceně Dis.
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8 Přestože jde o relativně nový druh vzdělávání, pozice jeho absol-
ventů na trhu práce se neustále upevňuje a i výsledky tohoto šetření 
napovídají, že zaměstnavatelé mají poměrně jasnou představu 

o tom, co od absolventů VOŠ očekávají.

U pracovníků s vyšším odborným vzděláním považují zaměstnavate-
lé za nejdůležitější zejména ochotu učit se, zběhlost v používání 
výpočetní techniky, komunikační schopnosti, schopnost řešit pro-

blém a nést zodpovědnost, zběhlost v zacházení s informacemi, čtení 
a porozumění pracovním instrukcím či schopnost rozhodovat se.

Nejvýrazněji se odlišuje zejména kvartérní sektor v případě prá-
ce s čísly při pracovním uplatnění, zběhlosti v cizích jazycích 
a schopnosti vést, kdy jsou tyto kompetence pokládány za rela-

tivně méně důležité než v sekundárním a terciárním sektoru. Další odliš-
nosti nacházíme i v sekundárním sektoru, který klade o něco větší důraz 
především na adaptabilitu a fl exibilitu, ale i na ochotu učit se, zběhlost 
v používání výpočetní techniky i v zacházení s informacemi. 

Hodnocení důležitosti kompetencí pracovníků s vyšším odborným vzděláním 

Vyšší odborné vzdělání Sekundér Terciér Kvartér

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

Komunikační schopnosti 37% 47% 44% 44% 60% 31%

Čtení a porozumění prac. instrukcím 52% 34% 48% 35% 55% 30%

Zběhlost v cizích jazycích 28% 44% 29% 38% 24% 34%

Práce s čísly při pracovním uplatnění 29% 44% 32% 40% 24% 34%

Schopnost rozhodovat se 39% 44% 37% 43% 43% 39%

Schopnost řešit problém 48% 42% 42% 41% 51% 36%

Nést zodpovědnost 49% 39% 48% 36% 54% 34%

Adaptabilita a fl exibilita 34% 51% 33% 44% 34% 40%

Schopnost týmové práce 36% 46% 41% 42% 37% 41%

Schopnost vést 24% 44% 24% 41% 25% 33%

Ochota učit se 53% 40% 44% 40% 46% 42%

Zběhlost v používání výpoč. techniky 62% 30% 52% 33% 50% 37%

Zběhlost v zacházení s informacemi 38% 51% 42% 42% 46% 38%

Pozn.: Zvýrazněny jsou vždy tři kompetence, které jsou při porovnání ve sloupcích hodnoceny v největší míře jako „zcela nezbytné“, 
resp. „velmi důležité“.



9
HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOV-
NÍKŮ S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM 

Vysokoškolské vzdělání poskytují absolventům oborů středních škol, 
kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, vysoké školy. Vysokoškolské 
vzdělávání představuje nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. Je 

organizováno ve třech druzích vzdělávacích programů: bakalářských, 
magisterských a doktorských. Standardní délka studia v bakalářských 
programech je tři až čtyři roky. Studium v magisterských programech je 
zpravidla čtyřleté až pětileté, v lékařských, veterinárních a architektonic-
kých oborech šestileté. Některé vysoké školy realizují dvoustupňové pro-
gramy - po ukončení studia v bakalářském programu studenti pokračují 
ve dvouletém až tříletém magisterském studijním programu. Absolventi 
magisterských studijních programů mohou pokračovat v doktorském stu-
diu, které trvá zpravidla tři roky, a připravovat se k vědecké a tvůrčí prá-
ci. Na vysokých školách je možné studovat formou prezenční, distanční 
nebo kombinovat obě formy studia (studium kombinované). 

Vysoké školy připravují vysoce kvalifi kované odborníky a výzkum-
né pracovníky v technických, přírodních, humanitních, lékařských 
a dalších oborech. Uvedené skutečnosti významně ovlivňují 

i požadavky zaměstnavatelů, které jsou vůči této vzdělanostní skupině 
velice vysoké. U vysokoškoláků je největší důležitost přikládána schop-
nosti řešit problém, nést zodpovědnost, komunikačním schopnostem, 
schopnosti rozhodovat se, ochotě učit se, zběhlosti v zacházení s infor-
macemi a v používání výpočetní techniky.

Největší rozdíly mezi jednotlivými sektory jsou patrné hlavně 
u zběhlosti v cizích jazycích a práce s čísly při pracovním uplat-
nění. Za pozornost stojí především požadavky na znalost cizích 

jazyků. Zatímco u předchozích vzdělanostních kategorií byla znalost 
cizích jazyků požadována hlavně fi rmami ze terciárního sektoru, v přípa-
dě vysokoškoláků je situace poněkud odlišná; jako „nezbytné“ či „velmi 
důležité“ považuje zběhlost v cizích jazycích 90 % respondentů v sekun-
dárním sektoru, ve sféře služeb je to o 10 p.b. méně a v kvartérním sektoru 
dokonce o 20 p.b. Je to dáno zřejmě charakterem vysokoškolských pozic 
ve zkoumaných sektorech. Ve výrobních fi rmách jde hlavně o manažerské 
pozice. Jelikož sekundární sektor je charakteristický svým proexportním 
zaměřením, je nezbytné, aby řídící pracovníci byli schopni komunikovat 
se zahraničními partnery. Značná část průmyslových podniků má navíc 
i zahraniční vlastníky, což rovněž klade nároky na jazykové znalosti 
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10 vedoucích pracovníků, kteří musejí být schopni komunikovat se zahranič-
ním managementem. v terciárním sektoru a zejména pak v kvartérním 
sektoru vysokoškoláci pracují nejenom na manažerských pozicích; často 
jde sice o odborné pozice, kde ale cizí jazyk nepatří mezi kompetence, 
které jsou sice pro výkon práce důležité, ale nikoli nezbytné (např. peda-
gogové, lékaři apod.). Důležitější než znalost cizího jazyka je konkrétní 
odbornost či jiné kompetence, jako je třeba schopnost řešit problém, nést 
zodpovědnost nebo komunikační schopnosti.

Hodnocení důležitosti kompetencí pracovníků s vysokoškolským vzděláním 

Vysokoškolské vzdělání Sekundér Terciér Kvartér

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

zcela 
nezbytné

velmi 
důležité

Komunikační schopnosti 71% 24% 80% 15% 78% 17%

Čtení a porozumění prac. instrukcím 67% 25% 70% 21% 69% 18%

Zběhlost v cizích jazycích 61% 29% 53% 28% 43% 28%

Práce s čísly při pracovním uplatnění 46% 39% 54% 29% 33% 32%

Schopnost rozhodovat se 77% 20% 71% 22% 68% 23%

Schopnost řešit problém 85% 14% 73% 20% 73% 22%

Nést zodpovědnost 80% 18% 78% 16% 75% 19%

Adaptabilita a fl exibilita 54% 36% 56% 30% 49% 34%

Schopnost týmové práce 58% 33% 58% 30% 49% 33%

Schopnost vést 66% 27% 65% 24% 55% 29%

Ochota učit se 67% 29% 62% 28% 61% 32%

Zběhlost v používání výpoč. techniky 69% 25% 69% 23% 62% 29%

Zběhlost v zacházení s informacemi 70% 26% 66% 26% 65% 26%

Pozn.: Zvýrazněny jsou vždy tři kompetence, které jsou při porovnání ve sloupcích hodnoceny v největší míře jako „zcela nezbytné“, 
resp. „velmi důležité“.

SOUHRNNÝ POHLED NA DŮLEŽITOST SLEDOVANÝCH KLÍČO-
VÝCH KOMPETENCÍ 

Nyní se věnujme souhrnnému pohledu na celkové hodnocení 
jednotlivých schopností a dovedností v rámci sledovaných 
vzdělanostních kategorií a sektorů. Pro snazší orientaci uvádíme 

pořadí kompetencí pro každou vzdělanostní skupinu v rámci sledova-
ných sektorů.



11Význam klíčových kompetencí pro jednotlivé sektory v členění podle vzdělanostních skupin pracovníků 

Kompetence Vyučení SOŠ s 
maturitou

VOŠ VŠ
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Komunikační schopnosti 11 7 7 11 3 2 8 2 1 5 1 1

Čtení a porozumění prac. instrukcím 1 1 1 1 1 1 5 4 3 9 5 6

Zběhlost v cizích jazycích 13 12 13 12 12 12 12 12 13 10 13 12

Práce s čísly při prac. uplatnění 9 10 10 10 10 11 11 11 11 13 12 13

Schopnost rozhodovat se 7 8 8 9 11 10 7 9 8 3 4 4

Schopnost řešit problém 6 6 4 5 6 5 3 6 5 1 3 3

Nést zodpovědnost 5 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2

Adaptabilita a fl exibilita 4 5 6 8 8 9 9 10 10 12 11 10

Schopnost týmové práce 3 4 5 6 7 8 10 7 9 11 10 11

Schopnost vést 12 13 12 13 13 13 13 13 12 8 9 9

Ochota učit se 2 2 3 2 2 3 2 5 6 6 8 7

Zběhlost v používání výpoč. techniky 10 11 11 3 5 6 1 1 4 7 6 8

Zběhlost v zacházení s informacemi 8 9 9 7 9 7 6 8 7 4 7 5

Pozn.: Pořadí důležitosti kompetencí vychází z hodnot aritmetického průměru – zvýrazněny jsou vždy tři nejdůležitější kompetence při 
porovnání ve sloupcích.

Ačkoli uvedená tabulka poskytuje na důležitost sledovaných kompetencí 
poněkud odlišný pohled než předchozí kapitoly, vesměs potvrzuje již 
uváděná zjištění. Při pohledu na tabulku je tak například evidentní, že: 

pro pracovníky s výučním listem i s maturitou je nejdůležitější čtení 
a porozumění pracovním instrukcím následované ochotou učit se 
v sekundárním a terciárním sektoru a schopností nést zodpovědnost 
resp. komunikačními schopnostmi v sektoru kvartérním; 
od pracovníků s vyšším odborným vzděláním požadují zaměstnavate-
lé v sekundárním a terciárním sektoru především zběhlost v používání 
výpočetní techniky, v kvartérním sektoru má význam hlavně schopnost 
nést zodpovědnost a komunikační schopnosti; ty jsou velice důležité 
i v terciárním sektoru, průmyslová sféra ale klade větší důraz na ochotu 
učit se; 
u pracovníků s vyšším odborným vzděláním je pro zaměstnavatele ze 
sekundárního a terciárního sektoru důležitá hlavně zběhlost v používá-
ní výpočetní techniky a ochota učit se, resp. komunikační schopnosti; 
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12 v kvartérním sektoru je spíše než na práci s výpočetní technikou kla-
den největší důraz na schopnost komunikovat a nést zodpovědnost; 
od vysokoškoláků zaměstnavatelé shodně žádají především komuni-
kační schopnosti, schopnost nést zodpovědnost a řešit problém; pou-
ze v sekundárním sektoru není schopnost komunikace zdůrazňována 
v takové míře.

Z porovnání jednotlivých vzdělanostních skupin dále vyplývá, že čím 
vyšší úroveň vzdělání, tím se nároky na jednotlivé kompetence více 
sbližují, resp. jsou méně diferencovány; zároveň se ukazuje, že 

s rostoucí úrovní vzdělání přikládají zaměstnavatelé jednotlivým kompe-
tencím větší význam.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, NA KTERÉ BY SE MĚLA ŠKOLA VÍCE 
ZAMĚŘIT

Dalším aspektem, který je při hodnocení důležitosti sledovaných 
klíčových kompetencí nutné brát v úvahu, je zjišťování názorů 
zaměstnavatelů na to, kterých kompetencí se absolventům nedo-

stává a na jejichž rozvoj by tak školy měly zaměřovat více pozornosti. 
Zároveň byli požádáni, aby vyjádřili, u kterých z nabízených kompeten-
cí se domnívají, že by škola měla svou přípravu zlepšit a klást na jejich 
rozvoj větší důraz.

Klíčové kompetence, na jejichž rozvoj by se měly školy více zaměřit v členění podle vzdělanost-
ních skupin pracovníků

Kompetence Vyučení SOŠ s 
maturitou

VOŠ VŠ

Se
ku
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ér

Te
rc
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ar
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Komunikační schopnosti 9 2 3 8 3 1 6 4 3 7 4 4

Čtení a porozumění prac. instrukcím 1 5 5 11 10 10 3 12 12 13 12 12

Zběhlost v cizích jazycích 12 7 11 1 1 3 13 1 1 1 1 2

Práce s čísly při prac. uplatnění 11 12 12 12 12 12 2 13 13 12 13 13

Schopnost rozhodovat se 8 8 9 4 5 9 10 5 8 4 5 5

Schopnost řešit problém 4 4 4 2 2 2 12 3 2 3 3 1

Nést zodpovědnost 2 1 1 3 4 4 11 2 4 2 2 3

Adaptabilita a fl exibilita 6 11 10 10 11 11 4 11 10 10 10 11



13Schopnost týmové práce 7 9 7 5 8 7 9 6 5 6 7 6

Schopnost vést 13 13 13 13 13 13 1 9 11 5 6 7

Ochota učit se 3 3 2 6 6 8 8 7 9 9 9 10

Zběhlost v používání ICT 5 6 6 7 7 5 7 10 7 11 11 9

Zběhlost v zacházení s informacemi 10 10 8 9 9 6 5 8 6 8 8 8

Pozn. Tabulka zachycuje pořadí podle procentního zastoupení respondentů, kteří u dané kompetence vyjádřili, že by se na její rozvoj 
měla škola více zaměřit (zvýrazněny jsou vždy první tři kompetence, které byly označeny relativně největším počtem respondentů).

V případě vyučených požadují zaměstnavatelé ze všech sektorů přede-
vším rozvíjet schopnost žáků a studentů nést zodpovědnost a ochotu 
učit se. v terciárním a kvartérním sektoru nabývají na významu také 

komunikační schopnosti; sekundární sektor klade důraz zejména příprava 
žáků v oblasti čtení a porozumění pracovním instrukcím. 

Pokud jde o pracovníky se středním odborným vzděláním s maturitou, 
zaměstnavatelé ve všech sektorech kladou důraz na rozvoj zběhlosti 
v cizích jazycích a schopnost řešit problém; terciér a kvartér požadují 

také větší orientaci na komunikační schopnosti, sekundární sektor spíše 
schopnost nést zodpovědnost. 

U pracovníků s vyšším odborným vzděláním se požadavky jednotli-
vých sektorů do určité míry liší. Zaměstnavatelé z terciéru a kvartéru 
zdůrazňují hlavně nutnost rozvoje zběhlosti v cizích jazycích, schop-

nosti řešit problém a nést zodpovědnost, resp. komunikačních schopností. 
Sekundární sektor klade důraz více na schopnost vést, práci s čísly při 
pracovním uplatnění či čtení a porozumění pracovním instrukcím. 
V případě vysokoškoláků zaměstnavatelé shodně označují jako tři 
kompetence, které je třeba nejvíce rozvíjet, zběhlost v cizích jazycích, 
schopnost nést zodpovědnost a řešit problém.

DALŠÍ KOMPETENCE, KTERÉ ZAMĚSTNAVATELÉ POVAŽUJÍ ZA 
DŮLEŽITÉ

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, výčet znalostí, schopností 
a dovedností uvedený v dotazníku byl již aplikován v dříve provedených 
výzkumech a obsahuje ty kompetence, které byly v minulosti označeny 

jako nejvýznamnější. Jelikož tato baterie znalostí, schopností a dovedností 
samozřejmě není vyčerpávají, zaměstnavatelům byla dána možnost, aby 
k uvedeným kompetencím doplnili další, o kterých se domnívají, že v sezna-
mu chyběly, a které rovněž považují za důležité.
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14 Přestože četnost, s jakou byly jednotlivé doplňované kompetence 
uváděny, nedovoluje zcela korektní analýzu, je možné vysledovat 
určité tendence. Zároveň je zřejmé, že uváděné kompetence jsou 

do značné míry svázány s charakterem činností v rámci jednotlivých sek-
torů. Kompetence, které je možné zahrnout pod pojem mezilidské vztahy 
či umění jednat s lidmi, byly v celkovém souhrnu doplňovány nejčastěji. 

Požadavky na ně vycházejí ale pouze z terciárního a kvartérního sek-
toru, nikoli z průmyslové sféry, což je dáno samotnou povahou nečas-
těji obsazovaných pracovních pozic; je zcela logické, že důležité 

jsou hlavně tam, kde je práce s lidmi přímo součástí pracovní náplně. 

Organizace působící v oblasti zdravotní a sociální péče, ve 
veřejné správě, ve sféře vzdělávání a v oblasti ostatních veřej-
ných, sociálních a osobních služeb nejčastěji uváděly takové 

požadavky na chování pracovníků, jako schopnost vzájemné komunika-
ce, dovednost orientace a komunikace v multikulturní společnosti, aser-
tivita, sociální dovednosti, úcta k člověku, schopnost akceptovat názory 
a respektovat druhé, vstřícnost, kladný vztah a citlivý přístup k dětem či 
seniorům, schopnost naslouchat, schopnost řešit konfl ikty, kultura chování 
a projevu. Firmy z terciárního sektoru pak uváděly hlavně úctu k zákaz-
níkovi, umění jednat s podřízenými i nadřízenými, mezilidské vztahy 
na pracovišti, umění ctít nepsaná pravidla chování, slušnost v jednání, 
asertivitu či emoční inteligenci.

Druhou nejžádanější skupinou kompetencí jsou praktické dovednos-
ti a znalost praxe; požadavek na ně vychází především z terciár-
ní a průmyslové sféry, nicméně důležité jsou i v kvartérním sektoru. 

Zaměstnavatelé požadují především větší sepětí s praxí během studia, 
rozšíření a zkvalitnění praktické výuky žáků a studentů. z odpovědí 
respondentů je patrné, že značné mezery ve školní přípravě budoucích 
absolventů pociťují nejenom v nedostatku praktických znalostí z daného 
oboru, ale i v nedostatečné znalosti reálného pracovního prostředí.

Další relativně hodně žádanou kompetencí je schopnost prezen-
tace a sebeprezentace, která v sobě zahrnuje nejenom samotné 
prezentační dovednosti či schopnost prezentovat informace, ale 

také schopnost sebeprezentace, příp. i schopnost vyjádřit svůj názor. 
Požadavek na tyto kompetence vychází zejména od organizací půso-
bících v oblasti veřejné správy, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních 
služeb a dále i z průmyslové sféry.



15Další kompetence požadované zaměstnavateli

Kompetence Sekundér Terciér Kvartér Celkem

mezilidské vztahy, umění jednat s lidmi 15 24 39

praktické dovednosti a znalost praxe 7 10 5 22

loajalita k zaměstnavateli 4 9 6 19

samostatnost 7 5 7 19

odbornost, profesní znalosti a dovednosti 6 3 7 16

schopnost prezentace, sebeprezentace 6 8 14

analytické myšlení 7 5 12

komunikační schopnosti a dovednosti 12 12

kreativita 4 2 6 12

obecné právní povědomí 5 4 3 12

pracovitost, ochota pracovat 1 6 3 10

manuální zručnost 4 5 9

použití teorie v praxi 3 6 9

řešení stresových situací 8 8

empatie 7 7

etika 1 5 6

ekonomické základy a ekonomické myšlení 5 5

ochota dále se vzdělávat 1 4 5

organizace práce 5 5

spolehlivost 1 2 2 5

mobilita 2 1 1 4

organizační schopnosti 1 2 1 4

poctivost 3 1 4

psychická odolnost v zátěžových situacích 3 1 4

reálné představy o pracovním prostředí 3 1 4

seberefl exe 1 3 4

skromnost 1 3 4

technická představivost a myšlení 2 1 1 4

Pozn. v tabulce jsou u jednotlivých položek uvedeny počty odpovědí respondentů.
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16 Ve výčtu dalších kompetencí fi gurují na jednom z předních míst 
i komunikační schopnosti, které jsou v sekundárním sektoru dokon-
ce nejžádanější. Je to dáno již zmiňovanou skutečností, že respon-

denti cítili potřebu zdůraznit odlišnost samotného ústního a písemného 
projevu od širšího pojmu komunikačních schopností a dovedností.

Odhlédneme-li od požadavku na komunikační schopnosti, pak 
jsou v sekundárním sektoru nejžádanější jednak již zmiňované 
praktické dovednosti, jednak samostatnost; požadavek na ni 

vychází i z kvartérního sektoru z oblasti vzdělávání a zdravotní a sociál-
ní péče a z terciárního sektoru. Jde především o schopnost samostatné 
práce a samostatného řešení úkolů. Poměrně vysoce je ve všech sekto-
rech hodnocena i loajalita k zaměstnavateli, nejvíce však v terciárním 
sektoru. Je možné ji konkretizovat jako sounáležitost s fi rmou, vedením 
a její politikou či ztotožnění se s fi remními cíli.

V kvartérním sektoru je kladen důraz také na schopnost řešit stre-
sové situace (pod tento pojem lze zařadit odolnost vůči stresu 
a pracovní zátěži, psychickou odolnost, schopnost soustředit se ve 

ztížených podmínkách a samotné řešení stresových situací) a empatii, 
kterou zmiňují zejména organizace z oblasti zdravotní a sociální péče; 
slovy zaměstnavatelů jde hlavně o schopnost vcítit se a schopnost soci-
álního soucítění.

KOMPETENCE, JEJICHŽ VÝZNAM POROSTE

Další oblastí, na kterou byl výzkum zaměřen, jsou kompetence, 
u kterých zaměstnavatelé předpokládají, že jejich význam v dal-
ších letech ještě vzroste. Přitom bylo možné vybírat jednak z těch 

znalostí, dovedností a schopností, které byly nabídnuty přímo v dotazní-
ku, jednak z kompetencí, které respondenti sami doplnili.

Ve všech sledovaných sektorech je na přední místa žebříčku řazena 
zběhlost v cizích jazycích a v používání výpočetní techniky, ocho-
ta učit se, rovněž i adaptabilita a fl exibilita; pouze v kvartérním 

sektoru je ještě více než adaptabilita a fl exibilita zdůrazňována zběhlost 
v zacházení s informacemi a také komunikační schopnosti. 

V terciárním sektoru nabývá dále na významu i schopnost rozhodo-
vat se a nést zodpovědnost. Sekundární sektor dále předpokládá 
růst významu zběhlosti v zacházení s informacemi a schopnosti 

týmové práce. 



17V celkovém souhrnu respondenti relativně nejčastěji uváděli kompe-
tence, které byly obsahem naší nabídky. i všechny ostatní znalosti, 
dovednosti a schopnosti, jejichž podíl na celkovém počtu voleb 

dosahuje alespoň 1 %, již byly obsahem předloženého výčtu. Někteří 
respondenti ve svých odpovědích uváděli, že předpokládají růst všech 
uvedených kompetencí. Je tudíž zjevné, že za významné do budoucna 
považují zaměstnavatelé především přenositelné, klíčové kompetence.

Kompetence, jejichž význam poroste, a jejich pořadí podle sektoru

Kompetence Sekundér Terciér Kvartér Průměr

zběhlost v cizích jazycích 1. 22% 1. 21% 1. 18% 20%

zběhlost v používání výpočetní techniky 2. 14% 2. 15% 2. 15% 15%

ochota učit se 4. 10% 3. 10% 3. 10% 10%

adaptabilita a fl exibilita 3. 12% 4. 8% 6. 7% 9%

zběhlost v zacházení s informacemi 5. 8% 8. 6% 4. 10% 8%

schopnost rozhodovat se 8. 6% 5. 8% 10. 6% 7%

schopnost řešit problém 7. 6% 7. 7% 8. 7% 6%

nést zodpovědnost 9. 5% 6. 7% 7. 7% 6%

schopnost týmové práce 6. 7% 10. 3% 9. 6% 6%

komunikační schopnosti 10. 2% 9. 6% 5. 8% 6%

schopnost vést 11. 2% 11. 1% 11. 1% 2%

čtení a porozumění pracovním instrukcím 12. 1% 13. 1% 12. 1% 1%

práce s čísly při pracovním uplatnění 13. 0% 12. 1% 13. 1% 1%
 
Pozn. Hodnoty v procentech vyjadřují podíl počtu voleb jednotlivých kompetencí z celkového počtu voleb uvedených v souboru fi rem 
v daném odvětví (sloupcová procenta). Respondenti mohli označit libovolný počet kompetencí. V tabulce je také uvedeno pořadí 
kompetencí v rámci každého odvětví.

Upravený výňatek z publikace: Kalousková, Pavla – Vojtěch, Jiří. Potřeby zaměstnavatelů a připrave-
nost absolventů škol – souhrnný pohled. Vydal NÚOV. Praha 2008
Publikace je dostupná na www.nuov.cz
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5.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

SPŠ polytechnická - COP Zlín 
Ing.Jiří Charvát

Klíčová slova
školní vzdělávací program, sestavení týmu, 
sociální partneři,

Anotace
Zkušenosti ze spolupráce se sociálními partnery při 
tvorbě pilotního školního vzdělávacího programu

Kontext
Když se naše škola v roce 2005 zapojila do pro-
jektu Pilot S, měli jsme tu počáteční výhodu, že 
jsme měli již zkušenosti z programu PHARE, na 
něž jsme mohli navázat. i přes to se objevovaly 
nové požadavky spojené se správným a pro nás 
jako tvůrce pilotního programu opravdu přesným 
pochopením pravidel pro tvorbu nového školního 
vzdělávacího programu v rámci dvoustupňového 
kurikula zaváděné nové soustavy vzdělávacích 
programů. Byli jsme si vědomi, že pro každou ško-
lu, tedy i pro nás, je otázkou prestiže zapojit se 
do tohoto významného projektu, tedy být u vzniku 
moderního a zjevně kvalitativně lepšího vzdělává-
ní na našich středních odborných školách.

Východiska
Zkušenosti z projektů, rámcový vzdělávací pro-
gram, projekt Pilot S.

Cíle
Vytvořit a úspěšně realizovat školní vzdělávací 
program.

Spolupráce
se sociálními
partnery školy 
v projektu Pilot S
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Realizace

Moje úloha v realizačním týmu projektu Projektu Pilot S spočívala 
v několika aktivitách:
Aktivita 2 - Spolupráce se sociálními partnery
Aktivita 4 - Tvorba pilotních školních vzdělávacích programů (ŠVP)
Aktivita 5 - Ověřování ŠVP

V první části byla provedena analýza trhu práce a jeho vliv na vzdě-
lávací program školy a připravované ŠVP a interní evaluace práce 
školy.
V další části, jsme tvořili profi l absolventa a vlastní ŠVP podle pří-
slušných RVP tak, aby výuka podle prvních pilotních ŠVP mohla být 
zahájena již v září 2006.
Ve třetí etapě (2006-2008) byla zahájena výuka podle vytvořených 
ŠVP a ověřována jejich funkčnost a reálnost.

V následujícím textu bych se tedy rád vyjádřil a podělil o poznatky 
získané při mé práci a práci mých spolupracovníků se kterými jsem 
řešil úkoly spojené se zmíněnými aktivitami. Hlavně se zaměřím na 

analýzu trhu práce a spolupráci se sociálními partnery.
Nutno na začátek podotknout, že harmonogram i samotný obsah jed-
notlivých aktivit byl tvůrci tohoto projektu navržen z mého pohledu dobře 
a byl dostatečným vodítkem pro naši práci.

K samotné analýze jsme přistoupili tak, že v první rovině se provádě-
la analýza současného stavu tj. posuzovali jsme my a hlavně také 
naši sociální partneři dosavadní učební osnovy námi vyučovaného 

oboru. Jejich platnost, potřebnost a účelnost.

Ve druhé rovině jsme posuzovali potřeby kladené vstupem moder-
ní doby nejenom do profese, ale i do života ve třetím tisíciletí. 
Nejvíce se však podle našeho očekávání vyjadřovali sociální 

partneři, neboť si uvědomovali a sami mohli nejlépe posoudit, v čem 
trh práce klade největší požadavky na kvalitní přípravu již při studiu na 
budoucí povolání.
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4 Výsledkem obou rovin pojetí analýzy byly podklady pro tvorbu pro-
fi lu absolventa, pracovního profi lu a i samotné ŠVP. Viz schéma.

AKTIVITA 2. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY V REGIO-
NU

Jako sociální partneři pro tento projekt byly vybrány významné fi rmy 
našeho regionu, které mají zkušenosti v regionálním, celonárodním, 
ale i evropském trhu. Zároveň zaměstnávají pracovníky ve stejném, 

ale i v příbuzných oborech. Mají rovněž zkušenosti s absolventy naší 
školy a s našimi žáky, kteří jsou u nich na praxi ve třetím ročníku. Také se 
zúčastňují maturitních zkoušek u čtyřletých oborů a závěrečných zkoušek 
u tříletých oborů.

Sociální partneři potvrdili, že cítí potřebu zapojit se do tvorby a reali-
zace ŠVP

Chápou to jako promítnutí potřeb trhu práce do přípravy absolventů 
- zaměstnanců
Zjišťují si znalosti a vlastnosti žáků již v průběhu studia
Na praxi mohou profi lovat absolventy dle potřeby
Mohou nabídnout zaměstnání bez rizika

pro fi rmu
pro našeho žáka – jejich zaměstnance

Z mých dosavadních zkušeností se spoluprací s kýmkoliv „zvenku“, 
ať se jednalo o tvorbu, nebo i o pouhé připomínkování různých 
návrhů či textů, vím, že ne každý z oslovených umí, nebo má pod-

mínky vytvořit dokument. Proto jsem se rozhodl připravit a „naservírovat“ 
maximální možné, ale přehledné množství informací a podkladů. Oslovit 
s nimi sociální partnery, požádat je o prostudování, posouzení, připo-
mínkování a doplnění již „předchystaných“ verzí.



5Dokumenty předané sociálním partnerům:
1) Osnova, podle které jsme vedli dosud výuku v učebním oboru „Strojní 
mechanik pro stroje a zařízení,“
2) Rámcový vzdělávací program oboru řešeném v projektu – PILOT S,
3) Náš návrh školního vzdělávacího programu,
4) Návrh profi lu absolventa,
5) Návrh pracovního uplatnění absolventa. 

Toto se ukázalo jako správné. Všichni, beze zbytku se okamžitě oriento-
vali v problematice, znali výchozí stav a požadovaný formát výstupu. 
Stačilo promítnout svoje zkušenosti, poznatky, popřípadě potřeby do 

vznikajících materiálů a dostatek podkladů pro koncepční práci na tvorbě 
dokumentů byl na světě. Dokonce i celkem krátké termíny na zpracování 
problematiky (viz tabulka 1), byly dostatečné a pohodlně umožňovaly 
všechny podklady získat, analyzovat a postupně zpracovávat.

Rámcový harmonogram aktivity 2 Termín

Regionální vstupní semináře (3), pracovní setkání týmů na škole srpen – září 2005

Analýza regionálního trhu práce, formulace požadavků SP na vzdělávání v oboru září – prosinec 2005

Zpracování studií prosinec 2005 – leden 2006

Semináře – hodnocení a prezentace studií únor – březen 2006

Spolupráce SP na tvorbě ŠVP (konzultace, posuzování ŠVP) leden – prosinec 2006

Vyhodnocení aktivity; zpráva listopad – prosinec 2006

Již jsem zmiňoval „předchystané“ předkládané materiály. Jejich obrov-
skou výhodou jsou víceméně formálně jednotné odezvy – posouzení 
a požadavky, se kterými se dobře pracuje, jsou přehledné a porov-

natelné. Pro ilustraci přikládám text jednoho ze sociálních partnerů, ve 
kterém se vyjadřuje k otázkám a k dokumentům tvořeným v rámci tohoto 
projektu:

PROJEKT PILOT S
2351H/01 Strojní zámečník

Situace na regionálním trhu práce:
Region Zlína je velmi silným strojírenským regionem a v dnešní době 
cítíme nedostatek pracovních sil vyučených (a schopných) v tomto obo-
ru. Ať už se jedná o kvalifi kované strojní zámečníky – opraváře strojů 
a výrobních linek (včetně pracovišť generálních oprav), pracovníky pro 
montáž nových strojů a linek, tak i strojní zámečníky při výrobě (svařo-
vání) ocelových konstrukcí stojů a linek.
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6 Také vzhledem k dosavadnímu vývoji průmys-
lu v ČR (opětný růst průmyslové výroby v ČR, 
výrazně vyšší růst HDP oproti západním zemím 
EU) a prognózám na další roky bude uplatnění 
těchto absolventů bezproblémové, řekl bych, 
že se budeme potýkat i s nedostatkem těchto 
absolventů
Naším záměrem bylo (naše spolupráce s ISŠT 
Zlín probíhá již 6 let) a do budoucna je získá-
vat budoucí absolventy pro praxi v posledních 
ročnících, zjistit si jejich odborné a všeobecné 
znalosti a v případě zájmu z obou stran nabíd-
nout jim u nás zaměstnání bez velkého rizika 
v počátku (absolvent a jeho znalosti a vlastnosti 
jsou již známy, daný absolvent naopak zná již 
naši fi rmu, orientuje se v ní a zná strukturu). Z 
toho tak profi tuje nejen naše fi rma , ale i absol-
vent (např. za dobu spolupráce s ISŠT jsme ih-
ned po skončení studia u nás zaměstnali již na 
14 absolventů této školy. Jednalo se o obory 
právě strojní zámečník a mechanik seřizovač)
Rád tudíž vítám možnost spolupodílet se na 
tvorbě tohoto projektu, mít možnost přenést 
naše požadavky již do výuky a tím profi lovat 
absolventy na potřeby naší fi rmy

Profi l absolventa / Profesní profi l pro obor vzdělání
Daný, již vytvořený profi l absolventa je z mého 
pohledu dostatečný a není potřeba jej upravo-
vat (je správně nastavený z pohledu potřeby 
a uplatnění absolventa po skončení studia)

Rámcový vzdělávací program
Po prostudování rámcového vzdělávacího pro-
gramu a mého posouzení potřeb fi rmy mohu 
jen říci, že RVP je nastaven dobře.
Vyzdvihnout bych chtěl defi nované odborné 
kompetence. Dle mého názoru jsou dobře defi -
nované a nemám k nim žádné připomínky.

Školní vzdělávací program
Tento program by bylo z mého pohledu dobré 
doplnit o následující okruhy:

teoretická příprava: zvýšit, pokud možno 
počet hodin výuky cizího jazyka (jako zahra-
niční fi rma je to pro nás důležitý prvek); zvýšit 
počet hodin výuky výpočetní technik (stále 
více strojů a zařízení je vybaveno řídícími 
systémy, základní ovládání PC je dnes již 
nutností)
praktická příprava: základy svařování el. 
Obloukem (metoda MIG): tvrdé pájení pla-
menem; odporové (bodové) svařování; zákla-
dy kování (je již v ŠVP); montáž a demontáž 
strojních součásti a skupin (ložisek, ozub. 
a řetěz. kol – správná metodika montáže a 
demontáže, používání montážních přípravků, 
stahováků, apod.); základní seznámení s pne-
umatickými a hydraulickými obvody (min. 
zapojení – ventil 3/2, 5/2, 5/3 – válec)

Konec citace jednoho ze sociálních partnerů.

Z uvedeného textu vyplývá názor sociální-
ho partnera k předkládaným materiálům 
i k celkovému pojetí změn přicházejících 

do systému. Zároveň můžeme celkem přehledně 
identifi kovat požadavky a názory ke zkvalitnění 
výuky. Tyto názory jsou samozřejmě velice subjek-
tivní a každá fi rma – sociální partner, má trochu 
jiný názor. Je to dáno většinou jiným zaměřením 
výroby, velikostí fi rmy, organizací provozu atd.

Jsou však názory a požadavky, které se mohou 
objevovat u všech posouzení. A to nejen od 
sociálních partnerů, ale i například od Úřadu 

práce, Krajského úřadu atd. Proto je potřeba 
Analytickou studii pojmout „zeširoka“ a nevychá-
zet pouze z požadavků, nebo názorů jednoho 
subjektu.



7Názory a hlavně požadavky, které jsme po 
následných vzájemných konzultacích posoudili 
jako opodstatněné, jsme se snažili promítnout do 
připravovaných ŠVP.

Toto ale také nemusí být vždy jednoduché. Pro 
některé požadavky na odborný výcvik, jako 
je třeba montáž a demontáž strojních součás-

tí a skupin, pneumatické a hydraulické obvody, 
práce na lisech apod. nemá škola prostory nebo 
strojní a další technické vybavení. Ty pak nejdou 
řešit jinak, než zahrnout je do odborného výcviku 
prováděném u takových sociálních partnerů, kteří 
na rozdíl od školy mají k tomu podmínky. v tom 
případě se musí zvolit takový systém kontroly tzv. 
provozní praxe, který zaručí naplňování bodů 
osnovy. Dále jsou i požadavky, které zvyšují 
fi nanční náročnost vzdělávání. To byl například 
požadavek na svářečský průkaz. Jelikož jsme jej 
ale obdrželi od všech zúčastněných, nezbylo, 
než udělat vše pro jeho realizaci. v oblasti teo-
retického vyučování je také na zváženou, jestli 
zvýšení o jednu hodinu cizího jazyka týdně je 
zárukou výrazně lepší připravenosti absolventů 
v této oblasti. Což je důsledek nižší úrovně žáků 
devátých tříd přicházejících do učebních oborů.

Se všemi těmito požadavky je potřeba dál pra-
covat, analyzovat je a hledat řešení pro jejich 
zapracování do ŠVP. Proto před samotnou akti-
vitu - 4. Tvorba pilotních školních vzdělávacích 
programů (ŠVP) je zařazena aktivita – 3.Evaluace 
práce školy – příprava na zamýšlenou změnu.

Využité zdroje a pomůcky
Pro tvorbu analytické studie, profi lu absolventa 
a ŠVP jsme využívali zdroje:

dokumenty NÚOV
Tvorba a ověřování ŠVP
Metodika tvorby ŠVP
RVP Strojní mechanik a strojník

PP Zámečník, Strojník, Mechanik opravář
Http://ktp.istp.cz - Trexima
www.gwo.cz - Průvodce světem povolání
Zpráva oborové skupiny - Sledování vývojo-
vých trendů ve skupinách příbuzných povolá-
ní – Strojírenství, hutnictví a slévárenství (Ing. 
Miroslav Janků)
Poznatky regionálního trhu práce – podklady 
od Sociálních partnerů
Vyžádané podklady Úřadu práce Zlín
Vyžádané podklady Krajského úřadu Zlín

Odkazy na kontaktní osoby:
Ing. Jiří Charvát učitel OV
SPŠP – COP Zlín 
Nad Ovčírnou 2528 760 01 Zlín
j.char@seznam.cz

5.
 S

p
o
lu

p
rá

ce
 s

e 
so

ci
ál

ní
m

i p
ar

tn
er

y 
v 

pr
oj

ek
tu

 P
IL

O
T 

S





Sociální partnerství
v odborném vzdělávání 

6. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI 
PARTNERY V PROJEKTU PILOT S 



2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň 
Vejprnická 56 318 00 Plzeň
PDP: Bohumír Sobotka 

Klíčová slova:
sociální partneři, praktická pracoviště, fi rmy, pro-
fesní proměny učitelů, kompetence absolventa 

Anotace:
Námět řeší postupy a konkrétní spolupráci SOU 
elektrotechnického s oslovenými sociálními part-
nery při přípravě projektu PILOT S. 

Kontext: 
Spolupráce s podobně zaměřenými školami; sou-
vislost  s přípravami projektu KVALITA I; zkušenosti 
z Hospodářské komory v Trieru (SRN) a učiliště 
RWE (Trier); spolupráce s Úřady práce, spoluprá-
ce s Západočeským sdružením fi rem; spolupráce 
s ZČU - FEL Plzeň; spolupráce s fi rmami. 

Východiska:
Spolupráce se sociálními partnery přímo napo-
může kompetencím, které si mladý člověk odnese 
ze školy do pracovního, osobního i společen-
ského života. Kompetence budou dávat prostor 
k aktivitě žáků, budou je učit hledat informace, 
řešit problémy, obhajovat své názory, vyhledávat 
kvalifi kovanou odbornou práci. 

Cíle: 
Vytvoření vlastního programu dle rámcového 
vzdělávacího programu a vytvoření postupů 
a podpůrných prostředků pro tvorbu ŠVP; zohled-
nění vlastních vzdělávacích záměrů a podmínek; 
pružně reagovat na změny ve společnost, na trhu 
práce, a zejména technologiích. 

Realizace: 2007 

Spolupráce
se sociálními
partnery školy 
v projektu Pilot S
6.



3Využité zdroje a pomůcky:
osobní návštěvy a kontakty, odborné semináře, literatura 

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení: 
Jedním z předpokladů pro dobře a stabilně fungující odborné vzdělá-
vání ve školním vzdělávacím programu Elektrikář je vytvoření funkčních 
vazeb školy především s okolním, pracovním a sociálním prostředím. 
Sociálním partnerům školy dává možnost významným způsobem ovliv-
ňovat obsah a v konečném důsledku i cíle při přípravě a realizaci škol-
ního vzdělávacího programu. 

Klíčovými představiteli sociálních partnerů jsou regionální zaměstnava-
telé jako významní zástupci světa práce, kteří nohou ovlivnit vzdělávací 
nabídku školy a poptávku po kvalifi kovaných pracovnících SOU elek-
trotechnické Plzeň dlouhodobě a úzce spolupracuje s Úřadem práce 
v Plzni. Dle zveřejněných statistik patří naši absolventi k nejméně neza-
městnaným pracovníkům v regionu. Poptávka po kvalitních vyučených 
absolventech v elektrotechnických a jim podobných oborech dlouhodo-
bě převyšuje nabídku. 

Významným sociálním partnerem je Elektrotechnický cech Plzeňského 
regionu. Jeho pravidelných odborných seminářů se zúčastňují zástupce 
velkých, středních, ale i malých fi rem. Semináře představují jedno z mno-
ha míst, kde se vytváří a budují vzájemné vazby školy a fi rem. Při tvorbě 
hlubších vazeb je sociální partnerství chápáno jako průběžně se měnící 
a přizpůsobující proces, na který nelze aplikovat nějaká striktní nebo 
jednotná pravidla. Je potřebné mít trvale na mysli fakt, že představy 
jednotlivých sociálních partnerů jsou často velmi rozdílné a vyplývají 
z rozličného technického zaměření fi rmy. 

Pro funkční proces sociálního partnerství v odborném vzdělávání jsou 
důležití představitelé fi rem, kde je možné realizovat praktickou odbornou 
přípravu v daném oboru vzdělávání a kde mohou absolventi školy po 
ukončení vzdělávání najít hodnotné pracovní uplatnění ve svém technic-
kém odvětví. 
SOU elektrotechnické Plzeň dlouhodobě systematicky spolupracuje 
s mnoha fi rmami, kde naši žáci provádějí odbornou praxi např.:

ETD Transformátory a.s., Christ . Car Wash 
s.r.o., Elektronn Rokycany s.r.o.,
Dioss Nýřany apod.
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4 Představitelé fi rem aktivně vstupují do života SOU elektrotechnického 
- jsou zváni k závěrečným zkouškám v oborech vzdělávání vedoucích 
k dosažení středního vzdělání s výučním listem a maturitních zkoušek 
v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s matu-
ritní zkouškou. 
Průběh a zejména výsledky zkoušek napomáhají sociálním partnerům 
při případném výběru absolventů na již konkrétní pracovní pozice a z 
pohledu odbornosti vypovídají o kvalitě vzdělávacího procesu školy. 

Z výčtu fi rem zaměřených do rolí sociálních partnerů vyplývá, že 
jejich ochota aktivně se zapojit do spolupráce klesá s velikostí fi rem. 
Skutečnost ukazuje, že podstatně lépe se spolupracuje se středními až 
velkými fi rmami. Výsledkem sociálního partnerství je ustavičně probíha-
jící monitorování a analýza potřeb regionálního trhu práce formou spo-
lupráce s úřady práce, s konkrétními aktuálními pracovními nabídkami 
fi rem (letáky, poutače, informační tabule) umístěných v prostorách SOU 
elektrotechnického v Plzni, dále přehledy předpokládaných počtů žáků 
ukončující vzdělání na seminářích Elektrotechnického cechu Plzeňského 
regionu, atd. 

Zpětně pracovní tým SOU elektrotechnického v Plzni dostává jasné 
formulace požadavků na kompetence absolventů nejen prostřednictvím 
sociálních partnerů. Pravidelné monitorovací návštěvy pedagogických 
pracovníků v zainteresovaných fi rmách při provádění kontrol žáků na  
praktických pracovištích přinášejí cenné informace o požadavcích na 
absolventy v reálném pracovním prostředí. Sociální partneři zaji.ťují 
i odborné přednášky a odborné exkurze, nejaktivnější se zapojují do 
různých projektů školy, soutěží škol, pomáhají škole při zajišťování mate-
riálních podmínek výuky a nově zasahují i do DVPP v rámci projektu. 
Kontroly žáků na praktických pracovištích dokáží velmi rychle a bez-
pečně odhalit subjekty, kde se objevuje názor, že žák představuje lev-
nou pracovní sílu, nebo kde žák nevykonává práce dle smlouvy. Tyto 
nepedagogické postoje některých podnikatelů a fi rem je třeba hned 
zpočátku uvést na pravou míru a přesvědčit je, že fungování v této 
a jiných  podobných rovinách není žádoucí a ani výchovné a je nutné 
ve spolupráci se školou neprodleně zřídit nápravu. 

Spolupráce se sociálními partnery přináší i další možnosti. Firmy mohou 
oslovit SOU elektrotechnické Plzeň s nabídkami brigádnických míst. 
Odborné práce v oboru elektrotechniky nebo blízce podobných obo-
rech jsou upřednostňovány před jinými nabídkami (doplňování zboží 
v supermarketech, strážní a bezpečnostní služby apod.). Naši žáci i tou-



5to cestou odborně rostou a učí se poznávat skutečnou práci ve skuteč-
ném pracovním kolektivu. Partneři se též významně podílí na předprázd-
ninových odborných praxích organizovaných pro žáky vyšších ročníků. 

Sociální partneři se též efektivními postupy podílí na profesních promě-
nách učitelů. Přispívají ke zvyšování profesních činností - učitelé se mění 
v kvantitě i kvalitě. Vymezují se kvalifi kační funkce učitelů - škola se orien-
tuje na výkony a znalosti žáků. Sociální partneři svým působením rozvíjí 
i kognitivní funkce - škola kvalifi kuje své žáky pro další studia a to jak na 
školách vyšších stupňů, tak i pro studia v rámci celoživotního vzdělávání. 
Sociální partneři se v okruhu celoživotního vzdělávání velmi významnou 
měrou podílí na rozšiřujících kurzech odborného vzdělávání dospělých, 
které přímo zpětně navazují na ukončené vzdělávání ve škole. Naše 
kurzy se skládají z jednotlivých odborných bloků, kde se dále vzdělávají 
zaměstnanci fi rem. 

Profesionalizační funkce znamená, že škola kvalifi kuje své žáky pro 
výkon profesí v širším slova smyslu tak, aby jejich zapojení do světa 
práce co nejvíce odpovídalo požadavkům na absolventy z pohledu 
sociálních partnerů. Důležitou funkci, kterou musí plnit moderní škola, je 
funkce socializační. Vyjadřuje, že škola je místem druhotné socializace 
žáků. Žáci si na základě osobních zkušeností a poznatků z praxe u fi rem 
vytváří žádoucí postoje (musím být na praxi v 8.00 hod a vedoucí mě 
bude kontrolovat, všichni používají ochranné pomůcky jaksi automa-
ticky.), hodnotové orientace a způsoby chování (prémie jsou jen za 
bezchybné výsledky, ráno se všichni na dílně pozdraví, všichni nosí 
jen fi remní oblečení.), žáci mají příležitost osvojit si různé sociální role, 
atd. Žák si utváří první vztah k fi rmě, přijímá principy fi remní kultury. S 
funkcí socializační souvisí i funkce integrační, kde ve skutečném fi remním 
prostředí připravuje škola se sociálními partnery žáky nejen pro osobní 
život, ale i pro život veřejný. 

Sociální partner určuje i personalizační funkci a to znamená, že pod-
poruje individualitu každého žáka a jeho rozvoj v samostatně jednající 
osobnost. Praktické plnění personalizační funkce je spíše v začátcích 
- teprve až nyní začínají fi rmy pociťovat někdy až zoufalý nedostatek 
kvalifi kovaných, technicky zdatných odborníků. Plnění se začíná fakticky 
projevovat u velkých fi rem. 
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6 Na základě těchto požadavků jsme stanovili kompetence absolven-
ta oboru elektrikář takto: 

chápe význam odborné práce pro svůj vlastní rozvoj a je si vědom, že 
vzdělávání mu poskytuje pouze nutný základ, který sám bude muset 
v dalším životě rozvíjet 
umí se orientovat v oblasti elektrotechniky, získané odborné vědomosti 
a dovednosti si rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potře-
bami odborného zaměření a praxe 
ovládá fyzikální základy elektrotechniky, umí základní zákony apliko-
vat v praxi 
orientuje se v technické dokumentaci, umí ji zhotovit a také číst 
zná základní technické materiály a materiály využívané v elektrotech-
nice, jejich vlastnosti a použití, umí s nimi pracovat 
zná vlastnosti běžných elektrotechnických a elektronických součástí, 
umí s nimi pracovat, umí je nahrazovat jejich ekvivalenty 
zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací 
umí zapojit nejrůznější elektrotechnická zařízení a spotřebiče, je 
seznámen se zásadami jejich oprav a údržby 
-ovládá používání běžných elektrotechnických měřících přístrojů a umí 
aplikovat odpovídající základní měřící metody 
rozumí konstrukci a funkci jednotlivých elektrotechnických přístrojů, 
zařízení a jejich částí, umí je opravovat a udržovat 
-má zájem trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technické-
ho rozvoje 
umí vykonávat základní výpočty potřebné v elektrotechnické praxi 
při opravách dodr.uje zásady pro bezpečné používání elektrické 
energie, zásady bezpečnosti práce a předpisy protipožární ochrany 
dovede pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních 
a komunikačních technologií při řešení úkolů nejen v pracovním, ale 
i v soukromém životě 
v cizím jazyce rozumí jednoduchým, krátkým rozhovorům o věcech 
denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazy-
kových prostředků v běžných životních situacích 
má vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazy-
kovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti 
občanské výchovy, přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy 
k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu 
je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské spo-
lečnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si 
vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv 
a svobod člověka 



7Z pohledu Úřadu práce musí absolventi při volbě zaměstnání vychá-
zet ze schopností, které reálně odrážejí dosahované studijní výsledky. 
Zájemci o zaměstnání musí vyzvednout své kvality a jasně vyjádřit své 
představy o budoucím zaměstnání. 

Škola musí na tyto a podobné situace žáky připravovat. Žáky je třeba 
je upozornit na volbu nevhodného oblečení, pozdní příchody, zbytečný 
strach, projevování příliš velké skromnosti až podceňování svých kvalit, 
nebo naopak přeceňování se a podávání nejasných až nepravdivých 
odpovědí a používání nepřiměřených gest a mimiky. 

V neposlední řadě je žádoucí využít i znalostí o potencionálním zaměst-
navateli a zmínit se, že hledá právě takové zaměstnání, kde se bude 
moci dále rozvíjet a které bude mít pro uchazeče o zaměstnání dlouho-
dobou perspektivu. 

Spolupráce se zvolenými sociálními partnery zapojenými do tvorby škol-
ních vzdělávacích programů přispěje ke zkvalitnění samotných školních 
vzdělávacích programů a jejich praktické realizace. Vytvoří se lepší 
podmínky pro odborné vyučování. Žákům se přiblíží realita pracovního 
života, dojde ke zvýšení prestiže odbornosti. Ve svých důsledcích pove-
de k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce, zvláště v samotném 
výrazně průmyslovém regionu. 

Odkazy na kontaktní osoby: 
Bohumír Sobotka sobotka@souepl.cz
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Sociální partnerství
v odborném vzdělávání 

7. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 
V PROJEKTU PILOT S 



2

7.

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví 
a turismu a Jazyková škola s právem státní jazy-
kové zkoušky, Komenského 156/III, 290 60 
Poděbrady

Realizátor PDP
předmětová komise ekonomických předmětů

Klíčová slova:
učební (odborná) praxe, sociální partneři, projek-
ty, odborné, sociální a personální kompetence, 
komunikační schopnosti, (sebe)evaluace, deník 
odborných exkurzí a praxí, hodnotící formulář

Anotace
Příklad dobré praxe je ukázkou spolupráce se 
sociálními partnery během celé doby studia, kte-
rá vede k rozvoji personálních, sociálních, komu-
nikativních a odborných kompetencí studentů.

Kontext
Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou 
a podstatnou součástí školního vzdělávacího pro-
gramu: koncepce vzdělávání, organizace výuky, 
profi lu absolventa, učebních plánů a hodnocení 
žáků. V souladu s § 65 zákona č.. 561/2004 
Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlou-
vy se svými sociálními partnery, fyzickými a práv-
nickými osobami. Na základě smluv dochází u 
těchto partnerů k vykonávání povinné odborné 
i učební praxe a projektové manažerské praxe.
Fakultativně lze u smluvních partnerů realizovat 
další jednotlivé gastronomické akce a projekty 
seminárních prací. Rozsah vyučovacího předmětu 
praxe je vyjádřen v učebním plánu počtem týden-
ních vyučovacích hodin. Maximálně efektivního 
využití praktické výuky v prvotřídním prostředí 
hotelových a dalších pracovišť je dosaženo slou-
čením výuky do vícedenních celků. Předmět praxe 
probíhá ve třetím ročníku ve dvou blocích, vždy 

Spolupráce
se sociálními
partnery školy 
v projektu Pilot S



3jeden v každém pololetí. Ve čtvrtém ročníku je jeden blok předmětu 
praxe doplněn v dalším pololetí o projektové týdny manažerské praxe 
zaměřené na projekt seminární práce. Bloky praxí jsou organizovány 
jako dvou- nebo třítýdenní celky.

Odborná praxe se uskutečňuje ve dvou až čtyřtýdenních blocích na pra-
covištích fyzických a právnických osob, představuje završení každého 
ročníku vzdělávání a může probíhat v období hlavních prázdnin.
Zletilým žákům je zprostředkována dvou až tříměsíční odborná praxe 
v zahraničí, která komplexně rozvine jejich multikulturní kompetence, 
zejména schopnost zapojit se do zahraničního týmu, překonat a vyře-
šit řadu problémových situací, potvrdit a upevnit si jazykové i odborné 
kompetence. Zájemci o zahraniční praxi se prezentují personalistům 
zahraničních destinací v osobních pohovorech. Spolupráce se sociál-
ními partnery, kterými jsou exkluzivní hotely a cateringové společnosti, 
podniky zabývající se potravinářstvím a cestovním ruchem s mezinárod-
ní klientelou, se odehrává v několika rovinách: nejrozsáhlejší je v oblasti 
učebních, odborných praxích, dále potom konzultace seminárních prací 
(projektů), exkurze, fi remní tréninky, prezentace, besedy , přednášky, ale 
i uspořádání společenských akcí studentů.

Východiska
Studenti navazují především na předměty technika obsluhy a služeb 
a technologie přípravy pokrmů, nauky o výživě, podnikání v hotelovém 
provozu i obchodní korespondenci v 1. a 2. ročníku, jejichž součástí 
je již i praktikum ve školní restauraci a školním hotelu také na speciální 
kurzy jako barmanský, cukrářský, dekorativního vyřezávání atp. Podle 
charakteru pracoviště se zkvalitňuje zběhlost v odborných činnostech 
gastronomických, v technice obsluhy, v aplikaci zásad bezpečnosti 
práce, hygienických a požárních norem, v profesní komunikaci (včetně 
komunikace cizojazyčné), v uplatňování principů ekonomického a eko-
logického provozu. Přímo na pracovištích se žáci seznamují s účelnou 
organizací provozu, učí se zvládat mimořádné i problémové situace 
a celoživotně sledovat trendy v oboru. 

Žáci a žákyně, kteří se volbou výběrových nebo nepovinných předmětů 
specializují na problematiku zajišťování turistických služeb, přizpůsobují 
tomu i organizaci a náplň praxe. V uvedeném případě škola dbá, aby 
praxe probíhala také v zařízeních cestovního ruchu (např. v lázeňských 
zařízeních, památkových objektech, v cestovních kancelářích a při prů-
vodcovských činnostech apod.)
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4 Spolupráce se sociálními partnery vychází zejména z těchto okruhů 
rámcového vzdělávacího programu:

ekonomika a podnikání
komunikace v českém i cizím jazyce
komunikace ve službách
cestovní ruch
estetické vzdělávání
vzdělávání pro zdraví

Cíle
Studenti konfrontují své teoretické znalosti s praxí, ověří si a rozšíří odbor-
né kompetence (včetně terminologie), rozvíjí komunikační dovednosti 
(včetně práce se speciálními hotelovými softwary) i celkový rozvoj osob-
nosti. Prezentují své dovednosti na veřejnosti (nejen učitelé, ale i nejbližší 
příbuzní a hosté, zákazníci) během různých školních i mimoškolních gas-
tronomických aj. akcích v rámci cestovního ruchu a též před maturitní 
komisí. Zdokonalují se v praktických dovednostech, jazycích i komunika-
ci a postupně si získávají již v průběhu studia kontakty pro své budoucí 
praktické uplatnění. Nejčastějším způsobem získávání pracovníků z řad 
žáků hotelové školy je právě způsob, při kterém si již v rámci učební 
praxe vedoucí pracovníci společností typovali potenciální zaměstnan-
ce a zároveň žáci během praxí získávali podrobnější přehled o svém 
budoucím pracovním místě a kontaktovali se zástupci společnosti. Díky 
získaným všeobecným a praktickým znalostem se absolventi školy 
uplatňují v převážné míře ve vedoucích pracovních pozicích středního 
managementu. Jistě k tomu přispívá znalost komunikace, i cizojazyčná 
(vedení těchto společností má mezinárodní obsazení), personální i inter-
personální znalosti, adaptabilita a kreativita (během učebních praxí se 
žáci školy učí poznávat všechna střediska hotelových a gastronomic-
kých zařízení). Odborné vzdělávání, praktické vyučování nutně vede 
k (sebe)odpovědnosti.

Realizace
Odborné vzdělávání poskytuje důkladné osvojení si základů v oblas-
ti stravování a ubytování. Studentům se dostává v souladu s učebními 
plány a osnovami vědomostí, praktických dovedností, ale i společenské 
výchovy, etikety na profesionální úrovni. 

Studenti jsou formováni k dodržování hodnot, norem a obecných pravi-
del, standardů platných v daném zařízení. Učí se též řádně a odpověd-
ně zacházet se svěřeným majetkem.



5Motto:„Kultura je známkou vyspělosti národa, podniková kultura je znám-
kou vyspělosti podniku, kultura ve škole je známkou úrovně školy.“

Konkrétní formy spolupráce se sociálními partnery lze popsat takto:

Praxe
Praxe začíná setkáním studentů s manažery hotelu (především perso-
nalista a Food&Beverage manažer), kteří je seznámí s celým hotelem 
(jednotlivými úseky) a podrobně s úsekem (střediskem), kde budou vyko-
návat praxi. Sdělí studentům své požadavky (obzvláště, jak se chovat), 
kontaktní osobu. Studenti prochází též školením o bezpečnosti práce. 
V jednom termínu se nachází v daném zařízení 2 - 6 našich studentů.

Odborné exkurze
Studenti (uvažuje se, že i jejich rodiče či zákonní zástupci) mohou 
navštívit i jiná zařízení, než v kterých vykonávají praxi. Mohou srov-
návat a zeptat se na specifi ka daného zařízení. Předem je oznámeno 
téma a jsou zadány úkoly. Často bývají exkurze doprovázeny různými 
předváděcími akcemi, do kterých se studenti mohou zapojit či různými 
malými znalostními a dovednostními soutěžemi. O průběhu a výsledku 
provedou zápis do deníku odborných exkurzí a praxe. Jedná se přibliž-
ně o skupiny 15 studentů.

Firemní tréninky
Vybraní studenti jsou pozváni sociálním partnerem k účasti na fi remním 
tréninku, kterého se účastní i stálí zaměstnanci daného podniku.

Firemní prezentace, besedy, přednášky
Zástupci sociálních partnerů přijíždí do naší školy (tehdy se účastní nejen 
studenti, ale i učitelé). Předem je oznámeno téma, popř. se zadají úkoly, 
na které se připraví. Opět bývají doprovázeny různými předváděcími 
akcemi, do kterých se studenti mohou zapojit či různými malými zna-
lostními a dovednostními soutěžemi (např. prostření a dekorace stolu, 
příprava a servírování pokrmu, obsluha, ale i teambuilding) s možností 
získat drobné reklamní dárky či informační brožurky a letáky. Využívá 
se prostor naší školy – laboratorní kuchyně, učebny, techniky obsluhy, 
učebny s interaktivními tabulemi.

Společenské akce studentů
Sociální partneři umožňují studentům zrealizovat v reprezentačních 
prostorách jejich podniku party např. na závěr studia nebo pomáhají 
při organizačním zajištění slavnostních rautů na závěr výuky odborných 
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6 předmětů ve 2. ročníku a maturitního plesu ve 4. ročníku (včetně spon-
zorství a dárků např. do tomboly).

Konzultace a oponentura seminárních aj. studentských prací
Sociální partneři poskytují studentům své cenné zkušenosti a znalosti, ale 
i odborné dokumenty aj. materiály. 

Využité zdroje a pomůcky
Deníky praxí studentů
Hodnocení studentů vyplněné manažery sociálních partnerů
Interní materiály sociálních partnerů
Projekt Pilot S, Aktivita 2 – Sociální partnerství (zpracovaly: Ing. Naďa 
Voborová, Ing. Eva Krátká)
Školní vzdělávací program: HOST – hotelnictví s turismem, kód 
a název oboru vzdělávání: 65 – 42 – M/004 Hotelnictví a turismus 
(autorský kolektiv)

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení
Zpětnou kontrolu úrovně profesní připravenosti našich žáků provádí 
sociální partneři prostřednictvím písemného hodnocení prováděného 
manažerem podniku (organizace), v nichž se na závěr praxe vyjadřují 
ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací 
proces a jeho inovace. Hodnotí se:

vystupování a upravenost (komunikační dovednosti, péče o vzhled)
chování (vztah ke spolupracovníkům, vztah k hostům, zákazníkům)
dochvilnost (docházka a dodržování termínů, schopnost plánování)
zájem o práci (ochota přijímat nové a náročnější úkoly, samostatnost, 
ochota ke spolupráci, motivace, vhodnost pro obor)
odborné znalosti a dovednosti (úroveň)
jazykové znalosti (úroveň zvláště angličtiny, němčiny a francouzštiny))
plnění zadaných úkolů (odpovědnost a spolehlivost, kvalita vykoná-
vané práce)

Sociální partneři většinou nemají připomínky ke zvládnutí teoretické části 
učiva. Podle jejich názoru by se měla prohloubit

propojenost teorie s praxí (manažerské dovednosti, samostatné myšle-
ní, využití výpočetní techniky, schopnost přijmout odpovědnost)
komunikace se zákazníkem (jazykové znalosti, schopnost vyjadřování, 
písemný projev, kultivovanost vystupování)
přesnost a preciznost prováděné práce (dobrá paměť, pohotovost, 
sebeovládání, přizpůsobivost, rozsah zrakového pole)



7Zápisem o průběhu školních praxí formou deníku se uplatňuje vysoký 
stupeň sebeevaluace žáků. Popisují pracoviště a prováděné pracovní 
činnosti, shrnují a hodnotí získané pracovní zkušenosti, rozvoj odbor-
ných i osobnostních kompetencí a celkový přínos praxe pro rozvoj svého 
profesního profi lu. Deník dále hodnotí pověřený vyučující ekonomických 
předmětů naší školy. Zaměřuje se na splnění všech předem daných 
náležitostí, formy (obrázky, náčrty, dokumenty, jazykovou stylizaci, ale 
i včasnost odevzdání. Deník odborných exkurzí a praxí provází studenty 
po celou dobu studia a je předkládán i k maturitní zkoušce.

Odkazy na kontaktní osoby
Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky
Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady; Tel. 325 312 540 (lin.536); 
Fax. 325 614 292; Email: stepanova@hsvos.cz

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D. 
– vyučující ekonomických předmětů
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kvalifi kací 









Evropský rámec
a národní soustava
kvalifi kací 

1. EVROPSKÝ SYSTÉM KREDITŮ PRO ODBORNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVU (ECVET)



2 Evropský systém 
kreditů pro odborné
vzdělávání a přípravu

(ECVET)
1.

SOUHRN INFORMACÍ ZE STUDIE 
NÁRODNÍHO ÚSTAVU ODBORNÉHO VZDĚ-
LÁVÁNÍ.

1. INFORMACE O ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělá-
vání a přípravu má usnadnit uznávání výsled-
ků učení za účelem získání kvalifi kace v rám-

ci mobility. Jeho uplatnění na určitou kvalifi kaci 
vychází z následujících principů a technických 
specifi kací.

1.1. JEDNOTKY VÝSLEDKŮ UČENÍ

Jednotka je složka kvalifi kace tvořená částí zna-
lostí, dovedností a kompetencí požadovaných 
pro určitou kvalifi kaci. Kvalifi kace v zásadě 

sestává z více jednotek a tvoří ji celý soubor jed-
notek. Učící se tak může získat kvalifi kaci shromaž-
ďováním požadovaných jednotek, jejichž získání 
dosáhl v různých zemích a v různých kontextech 
(formálním, neformálním a informálním).

Přenos a shromažďování výsledků učení, part-
nerství v rámci systému ECVET

V rámci systému ECVET jsou jednotky výsled-
ků učení, jichž bylo dosaženo v jednom 
prostředí, hodnoceny, a jsou-li ohodnoceny 

jako úspěšné, jsou převedeny do jiného prostředí. 
V tomto druhém prostředí jsou validovány a uzná-
ny příslušnou institucí jako součást požadavků na 
kvalifi kaci, kterou se dotyčná osoba snaží získat. 
Jednotky výsledků učení mohou tedy být shromaž-
ďovány za účelem získání dané kvalifi kace, v sou-
ladu s národními, odvětvovými či regionálními 
pravidly. Postupy a pokyny pro hodnocení, valida-
ci, shromažďování a uznávání jednotek výsledků 
učení jsou projektovány příslušnými institucemi.



3Převod kreditů založený na systému ECVET a uplatněný na výsledky 
učení, jichž bylo dosaženo ve formálních vzdělávacích kontextech, 
by měl být usnadněn vytvořením partnerství a sítí, do nichž jsou 

zapojeny příslušné instituce zmocněné k tomu, aby pro účely převodu 
a validace ve svém prostředí udělovaly kvalifi kace nebo jednotky nebo 
kredit za dosažené výsledky učení.

Aby bylo možné uplatnit systém ECVET na výsledky učení dosažené 
v neformálním a informálním učebním kontextu nebo mimo rámec 
memoranda o porozumění, měla by příslušná instituce, která je 

oprávněná udělovat kredit, stanovit postupy a mechanismy pro identifi -
kaci, validaci a uznávání těchto výsledků učení udělením odpovídajících 
jednotek a s nimi spojených bodů ECVET.

1.2. DOHODY O UČENÍ A OSOBNÍ ZÁZNAM

Za účelem převodu kreditů, jehož se účastní dva partneři a konkrétní 
mobilní učící se, je mezi dvěma příslušnými institucemi v rámci memoran-
da o porozumění a učícím se uzavírána dohoda o učení. 

Tato dohoda by měla:
rozlišovat mezi příslušnými „domácími“ a „hostitelskými“ institucemi ;
upřesňovat konkrétní podmínky v období mobility, např. totožnost učí-
cího se, dobu trvání období mobility, očekávané výsledky učení, jichž 
má být dosaženo, a s nimi spojené body ECVET.

Dohoda o učení by měla stanovit, že pokud učící se dosáhl očekáva-
ných výsledků učení a tyto výsledky byly „hostitelskou“ institucí klad-
ně ohodnoceny, může je „domácí“ instituce validovat a uznat jako 

součást požadavků na určitou kvalifi kaci v souladu s pravidly a postupy 
stanovenými příslušnou institucí. Převod mezi partnery se může týkat výsled-
ků učení, jichž bylo dosaženo ve formálním nebo neformálním kontextu.

Převod kreditu za dosažené výsledky učení má tudíž tři stupně:
„hostující“ instituce ohodnotí dosažené výsledky učení a udělí učícímu 
se kredit. Dosažené výsledky učení a odpovídající body ECVET jsou 
zapsány do „osobního záznamu“ studenta;
„domácí“ instituce validuje kredit jako vhodný záznam o výsledcích 
daného studenta;
„domácí“ instituce poté uzná výsledky učení, jichž bylo dosaženo. 
Toto uznání je předpokladem pro udělení jednotek a s nimi spojených 
bodů ECVET v souladu s pravidly „domácího“ systému.
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4 Validace a uznání příslušnou „domácí“ institucí závisí na ohodnoce-
ní úspěšnosti výsledků učení příslušnou „hostitelskou“ institucí v sou-
ladu s dojednanými postupy a kritérii zajišťování kvality.

1.3. BODY ECVET

Body ECVET poskytují doplňující informace o kvalifi kacích a jed-
notkách v číselné podobě. Nemají žádnou hodnotu nezávisle na 
získaných výsledcích učení, k nimž se vztahují, a odrážejí získává-

ní a shromažďování jednotek. Společný přístup k používání bodů ECVET 
má umožnit konvence, podle níž výsledkům učení, jichž má být podle 
očekávání dosaženo během jednoho roku formálního denního odbor-
ného vzdělávání a přípravy, bude přiděleno 60 bodů. V rámci systému 
ECVET se body zpravidla přidělují ve dvou etapách: Nejprve jsou body 
ECVET přiděleny kvalifi kaci jako celku, poté jejím jednotkám. Pro danou 
kvalifi kaci je jedno formální prostředí použito jako referenční a na zákla-
dě konvence je této kvalifi kaci přidělen celkový počet bodů. Z tohoto 
celkového počtu jsou pak každé jednotce přiděleny body ECVET podle 
její relativní váhy v rámci kvalifi kace.

U kvalifi kací, kde chybí referenční vztah k formální učební cestě, lze 
body ECVET přidělit na základě odhadu v porovnání s jinou kvali-
fi kací, u níž je formální referenční kontext k dispozici. Srovnatelnost 

kvalifi kací by měla příslušná instituce zjišťovat ve vztahu k rovnocennosti 
úrovně EQF a případně NQF, nebo podobnosti kompetencí či profes-
ních polí či výsledků učení.

Relativní váha jednotky výsledků učení ve vztahu ke kvalifi kaci by 
měla být stanovena podle následujících kritérií nebo jejich kombi-
nace:

relativní významnost výsledků učení, které jednotku tvoří, pro účast na 
trhu práce, pro postup na další kvalifi kační úrovně nebo pro sociální 
začlenění;
komplexnost, rozsah a množství výsledků učení v dané jednotce;
úsilí, které musel učící se vynaložit, aby si osvojil znalosti, dovednosti 
a kompetence požadované pro danou jednotku.

Relativní váha jednotky společné více kvalifi kacím, vyjádřená v bodech 
ECVET se u těchto kvalifi kací může lišit.



5Při převodu jednotek jsou obvykle převedeny také odpovídající 
body ECVET, aby mohly být zohledněny při uznávání převedených 
výsledků učení. Příslušná instituce se může sama rozhodnout, zda 

body ECVET, které mají být vzaty v úvahu, případně znovu zváží, pokud 
jsou pravidla a metody, jež byly za tímto účelem stanoveny, průhledné 
a v souladu s principy zajišťování kvality.

Kvalifi kace získaná neformálním či informálním učením, pro niž lze 
nalézt referenční formální učební cestu, má odpovídající jednotky 
obsahující stejný počet bodů ECVET jako referenční kontext, jelikož 

bylo dosaženo stejných výsledků učení.

2. ANALÝZA POTŘEBNOSTI ECVET A PŘIPRAVENOSTI OVP V ČR

Cílem čtvrté části studie je hledání odpovědí na některé otáz-
ky související s podstatou nového evropského nástroje ECVET 
a zejména s jeho vztahem k zavedenému systému odborného 

vzdělávání v České republice. Měla by přispět k identifi kaci a popisu 
možných pozitivních i negativních vlivů zavedení ECVET na odborné 
vzdělávání v České republice. K analýze by měla přispět SWOT analý-
za s následující strukturou:

a) Silné stránky
dobrý společenský status počátečního odborného vzdělávání,
založení počátečního vzdělávání na komplexních a celostně pojatých 
vzdělávacích programech, obsahujících všeobecné vzdělávání, roz-
voj klíčových kompetencí a odborné vzdělávání,
důraz, který je v odborném vzdělávání kladen na výsledky vzdělá-
vání/učení,
alespoň střední vzdělání dosahované většinou obyvatel,
dobrá úroveň zapojení škol do (mezinárodních) projektů mobilit,
rozvoj Národní soustavy kvalifi kací a celkově vstřícný přístup relevant-
ních aktérů k Evropskému rámci kvalifi kací,
zapojení sociálních partnerů do formulace požadavků, které se 
odrážejí ve vzdělávacích programech,
rostoucí zájem sociálních partnerů o odborné vzdělávání,
dobrý soulad vývoje v oblasti odborného vzdělávání a kvalifi kací 
v České republice s vývojem evropským.

b) Slabé stránky
slabé zapojení nezaměstnaných do rekvalifi kací způsobené nevhod-
ným nastavením systému, vedoucí k prohlubování jejich dlouhodobé 
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6 nezaměstnanosti a k hrozbě sociálního vylučování,
nedostatečné jazykové vybavení žáků i dospělých pracujících, kteří 
vstupují do vzdělávacích akcí,
nízká účast dospělých na všech formách dalšího vzdělávání,
malá tradice a rozsah mobility pracujících,
problém se zajišťováním praxe v reálném pracovním prostředí v prů-
běhu počátečního odborného vzdělávání identifi kovaný v některých 
odvětvích,
relativně malá ochota zaměstnavatelů uvolňovat pracovníky na externí 
vzdělávací akce.

c) Příležitosti
vytvoření otevřeného prostoru pro celoživotní učení: Národní soustava 
povolání – Národní soustava kvalifi kací – uznávání výsledků nefor-
málního vzdělávání a informálního učení podle zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání – modulový a kreditní systém ve vazbě 
na ECVET,
kurikulární reforma umožňující rozvoj klíčových kompetencí a prohlu-
bování motivace k celoživotnímu učení,
rozvoj distančního vzdělávání zapojující do vzdělávání další cílové 
skupiny, zejména ekonomicky aktivní dospělé,
možnost využít ECVET k posílení programů zahraničních mobilit,
možnost využít rostoucího zájmu zaměstnavatelů o poskytování praxe 
v reálném pracovním prostředí,
možnost zapojit tvůrce Národní soustavy kvalifi kací do procesů souvi-
sejících s implementací evropského nástroje ECVET,
možnost podpořit mobilitu pracovní síly, zejména mladších pracovníků,
možnost podpořit získávání praktických dovedností v reálném prostře-
dí způsobem, který je fi nančně podporován zdroji EU.

d) Rizika (hrozby)
prakticky nulové zkušenosti se systematicky pojatým přenosem kreditů 
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
malá připravenost školské i mimoškolské sféry na možnost formalizova-
ného/systémového přenosu kreditů,
málo přesvědčivé důkazy o fungování přenosu kreditů na vyšších 
vzdělávacích úrovních (ECTS),
atomizace programů odborného vzdělávání vedoucí k vynucenému pře-
chodu programů počátečního vzdělávání do modulárního uspořádání,
další příspěvek k celkovému nežádoucímu růstu regulace v systému 
vzdělávání,
rozpornost a malá kompatibilita přístupu sledujícího cestu rozvoje 



7národních rámců kvalifi kací (v ČR NSK) a ECVET,
vysoká míra neujasněnosti a nepropracovanosti konceptu ECVET na 
evropské úrovni,
hrozba devalvace hodnoty vzdělání,
hrozba znehodnocování „českých kvalifi kací“ v rámci Evropy.

Některé z dosud získaných připomínek a námětů na úpravu SWOT 
analýzy byly zapracovány. Zbývající jsou uvedeny v 6. části 
jako náměty k další diskusi. Relativně závažným problémem je 

otázka, zda se má ECVET týkat pouze počátečního vzdělávání. Mezi 
oslovenými odborníky převažuje názor, že ECVET má/může být spojo-
ván se všemi formami vzdělávání či učení ve smyslu evropského přístupu 
k celoživotnímu učení.

3. NÁVRH AKCÍ PODPORUJÍCÍCH IMPLEMENTACI ECVET

5. část studie obsahuje 12 návrhů akcí souvisejících s implementací 
ECVET v České republice. Akce navrhl řešitelský tým a předložil je sku-
pině cca 50 externích odborníků s žádostí o posouzení. Některé závěry 
z dosavadního posuzování jsou stručně uvedeny za následujícím pře-
hledem navržených akcí. Detailnější zapracování získaných připomínek 
a námětů je provedeno v 6. části studie.

Kód a název akce 1 Přiřazování kreditních bodů dílčím kvalifi kacím v NSK

Cíl Nalézt, popsat a vyzkoušet jednoduchý mechanismus využívající Národní soustavy kvalifi kací 
a její infrastruktury

Popis Přiřazování kreditních bodů dosud zpracovaným dílčím kvalifi kacím v NSK bude založeno na 
tomto mechanismu:
Pokud umožňují dílčí kvalifi kace složení kvalifi kace úplné, je úplné kvalifi kaci (pro ISCED 3C) 
přiřazen celkový počet kreditních bodů vycházející z toho, že jednomu roku denního studia 
má podle směrnice ECVET odpovídat 60 kreditních bodů, tedy kupř. 180 kreditních bodů 
u úplné kvalifi kace odpovídá 3letému učebnímu oboru. Kreditní hodnoty přiřazované jednot-
livým dílčím kvalifi kacím navrhne garant NÚOV a návrh předloží prostřednictvím tajemníka 
sektorové radě.
Pokud dílčí kvalifi kace složení kvalifi kace úplné neumožňují, navrhne garant NÚOV počet 
kreditních bodů podle odhadované délky, jakou by měl program denního studia potřebný 
k jejich zvládnutí. Návrh předloží prostřednictvím tajemníka sektorové radě.
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8 Kód a název akce 2 Přiřazování kreditních bodů kombinacím znalostí, dovedností a kompetencí v NSK

Cíl Navrhnout a vyzkoušet sofi stikovaný způsob využívání datové základny Národní soustavy 
kvalifi kací

Popis Přiřazování kreditních bodů dosud zpracovaným dílčím kvalifi kacím v NSK bude založeno na 
tom, že speciálně vytvořený počítačový program pro jakoukoliv zadanou kombinaci znalostí, 
dovedností a kompetencí: nalezne v NSK takovou dílčí kvalifi kaci, která danou kombinaci 
znalostí, dovedností a kompetencí obsahuje, nalezenou dílčí kvalifi kaci (pokud bude hledání 
podle předchozí položky úspěšné) identifi kuje, zobrazí a umožní tak hodnocení míry shody 
a rozhodnutí o počtu přiřazených kreditních bodů. Vlastní přiřazení kreditních bodů bude 
zásadně vycházet z principů popsaných v návrhu akce 1

kod a název akce 3 Aplikace ECVET pouze v takovém rozsahu, který umožní využívat výsledky jeho postupného 
vývoje v Evropě

Cíl Nalézt způsob, který umožní aplikovat ECVET v takovém minimálním rozsahu, který zajistí, 
aby se Česká republika nedostala v této oblasti do izolace.

Popis Základem (v podstatě pasivního) přístupu bude sledování vývoje v Evropě a vyhledávání 
a postupné využívání přístupů těch evropských zemí, které nevytvářejí národní rámce kvalifi ka-
cí a využívají ECVET.

Kód a název akce 4 Stanovení instituce, která převezme odpovědnost za obsahovou a organizační podporu 
implementace ECVET v České republice

Cíl Zajistit účinnou koncepční, obsahovou a organizační podporu zavádění ECVET na celostátní 
úrovni.

Popis V průběhu postupné implementace ECVET je nutné počítat s potřebou řešení situací, které 
budou vyžadovat konzultaci či rozhodnutí ze strany předem určené a připravené kompetentní 
organizace. Platí to jak ve vztahu k problémům vznikajícím v českém prostředí, tak ve vztahu 
k problémům vznikajícím v prostředí mezinárodním. 
Pověření NÚOV je možným řešením zejména proto, že NÚOV: pracoval se všemi postupně 
vznikajícími návrhy ECVET, má zákonem stanovené kompetence k NSK, má kompetence 
k počátečnímu i dalšímu vzdělávání v České republice a tím jasnou vazbu na ECVET, je 
zapojen do mezinárodních aktivit, zejména v souvislosti s EQF, je organizace přímo řízená 
MŠMT a tím je dána možnost uplatnění řídícího vlivu MŠMT a dalších ministerstev v podob-
ném smyslu, v jakém funguje ve vztahu k Národní soustavě kvalifi kací.



9Kód a název akce 5 Příprava podpůrného projektu v programovém rámci „ESF-technická pomoc“

Cíl Zajistit rozvoj informační a technické základny potřebné pro podporu implementace ECVET 
v České republice.

Popis V souvislosti s přípravou na účinné zavádění ECVET i s vlastním zaváděním a využíváním 
tohoto evropského nástroje bude nutné vyvinout některé podpůrné prostředky, které usnadní 
a podpoří efektivní zavádění ECVET, např. pokud bude podpořena akce 2, vyvolá to potřebu 
vývoje počítačového programu pro stanovení shody znalostí, dovedností a kompetencí cha-
rakterizujících jednotku ECVET se znalostmi, dovednostmi a kompetencemi charakterizujícími 
schválenou dílčí kvalifi kaci.
Zpracování a předložení projektu bude předcházet cílené a systematické identifi kování 
a popisování technických a organizačních problémů, jejichž řešení by bylo žádoucí a možné 
zajistit s podporou ESF

Kód a název akce 6 Manuál pro zájemce o ověřování ECVET

Cíl Zajistit účinnou podporu potenciálních partnerů vstupujících do projektů ověřujících funkci 
mechanismů ECVET.

Popis V průběhu postupné implementace ECVET je nutné počítat s potřebou podpořit zpracovávání 
konkrétních projektů pilotního ověřování tím, že zájemci získají potřebné informace formou 
dostupného českého „manuálu uživatele ECVET“.

Kód a název akce 7 Využívání provedené SWOT analýzy

Cíl Využívat a v případě potřeby dále doplňovat provedenou SWOT analýzu.

Popis Cílem rámcové analýzy bylo posouzení možného vlivu ECVET na odborné vzdělávání 
v České republice. Analýza vycházela – mimo jiné – ze soustředěných a uspořádaných 
informací obsažených v materiálech vytvořených v souvislosti s přípravou systému k aplikaci 
v Evropě. Vlastní analýza se zaměřila nejen na identifi kaci a popsání možného pozitivního 
i negativního vlivu zavedení ECVET na odborné vzdělávání, ale též na hledání, navrhování 
a popisování možného postupu implementace ECVET v České republice.

Kód a název akce 8 Specifi cké zaměření mezinárodních mobilit

Cíl Navrhnout, projednat a na pilotním vzorku implementovat mezinárodní mobility specifi cky 
zaměřené tak, aby jejich účastníci získávali kreditní body ECVET.

Popis V souladu s evropskými aktivitami nebo samostatně připravit návrh na zaměření (priorita 
vybraná pro projekty v České republice) vybrané skupiny mobilitních projektů tak, aby tyto 
projekty mohly ve vybraných partnerstvích pilotně testovat možnosti reálného přenosu kredit-
ních bodů ve smyslu ECVET. Zajistit provádění v asistovaném režimu (minimálně metodická 
podpora ze strany NÚOV) a zejména dbát na vyhodnocování výsledků, jichž bylo v těchto 
mobilitních projektech dosaženo. Součástí realizace akce bude zprostředkovávání jejích 
výsledků dalším potenciálním aktérům formou příkladů dobré praxe.
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10 kód a název akce 9 Tvorba sítě zájemců o testování ECVET

Cíl Vytvořit základ sítě potenciálních partnerů pro testování procesů ECVET a zpřístupnit jej 
dalším zájemcům.

Popis Akce je zaměřena na zavedení a přípravu k rozšiřování „celostátní databáze“ škol a dalších 
subjektů, které mají zájem pilotně vyzkoušet přenos kreditů ve smyslu ECVET. Informace 
o obsahu a o této skupině zájemců budou zprostředkovány i evropskému zahraničí.

Kód a název akce 10 Tvorba a využívání sítě vzdělávacích subjektů schopných hodnotit jednotky kvalifi kace

Cíl Zapojit do testování procesů ECVET subjekty, zejména školy, které mají zkušenosti s hodnoce-
ním (dílčích) kvalifi kací.

Popis Akce zahrnuje přípravu návrhu na doplnění aktivit v sítích vytvořených v rámci systémového 
projektu MŠMT UNIV o pilotní testování a podporu partnerství (tuzemských i zahraničních), 
v nichž bude možné vyzkoušet mechanismy reálného přenosu kreditních bodů ve smyslu 
ECVET. Přitom dojde k přímému využívání zkušeností škol a dalších subjektů získaných 
v oblasti uznávání výsledků dalšího vzdělávání/učení.

Kód a název akce 11 Tvorba a rozšiřování informační základy

Cíl Podpořit mezinárodní výměnu informací a vytváření prostředí vzájemné důvěry.

Popis Vzájemnou důvěru, která je jednou z podmínek úspěšného zavádění ECVET, mohou účinně 
podporovat překlady materiálů týkajících se odborného vzdělávání a soustavy kvalifi kací 
(s informační hodnotou pro mezinárodní prostředí). V rámci standardní činnosti NÚOV i při 
práci v projektech (např. systémové projekty, projekt oborových skupin) je nutné soustavně 
doplňovat a nově připravovat materiály pro podporu mezinárodní výměny informací, např. 
anglické překlady ukázek prvků vytvářeného systému (rámcové vzdělávací programy, kvali-
fi kační standardy, hodnoticí standardy, možnosti zapojení sociálních partnerů). Významným 
způsobem by k tvorbě širší informační základny měla přispět realizace projektu Partnerství 
a kvalita.

Kód a název akce 12 Dopracovávání konceptu ECVET na evropské úrovni

Cíl Přispět – z pozice členského státu EU – k dopracování ECVET a k vytváření vazeb s Evrop-
ským rámcem kvalifi kací.

Popis Navrhovaný evropský systém ECVET není dostatečně určen. Je třeba podporovat aktivity 
směřující k odstranění tohoto nedostatku. To znamená zejména např.:
navrhnout určení institucionální, tedy navrhnout kompetentní orgány na národní úrovni 
a o návrhu diskutovat,
navrhnout a prodiskutovat kritéria pro zastupování v kompetentních orgánech,
navrhnout kritéria pro přidělování počtu kreditů jednotkám samostatným, jednotkám tvořícím 
nedílnou součást vyšších skladebných celků, případně jednotkám, které navazují na vyšší 
skladebné celky jako prvky s doplňující, prohlubující, uchovávající, obnovující/aktualizující, 
rozšiřující, resp. specializující modifi kací.



11Vyhodnocení první skupiny názorů získaných od externích odborní-
ků je možné shrnout do těchto pracovních závěrů:

mezi akce s největší podporou respondentů patří akce navržené pod 
čísly 1, 2 a 5,
nejvíce získaných podnětů souvisí s navrženou akcí 7. Jde přitom 
vesměs o konkrétní podněty k dopracování SWOT analýzy,
žádná z navržených akcí zatím není chápána jako nepotřebná,
relativně polarizované jsou názory na akci navrženou pod číslem 3,
v dalším postupu řešení budou uvažovány i návrhy dalších akcí.

Zobecnění – návrh akcí podporujících implementaci ECVET

6. část studie obsahuje všechny dosud navržené akce související s imple-
mentací ECVET v České republice.

Návrh akcí doplňují:
dosud získané připomínky a doporučení,
návrh směřující k podpoře implementace či praktické realizaci akcí 
navržených pod čísly 1 a 2,
podněty k dopracování SWOT analýzy – související s akcí navrženou 
pod číslem 7.
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Evropský rámec
a národní soustava
kvalifi kací 

2. TVORBA NÁRODNÍ SOUSTAVY 
KVALIFIKACÍ V ČESKÉ REPUBLICE



2 Tvorba národní 
soustavy kvalifikací
v České republice

2.

ÚVODEM

Od roku 2005 vzniká v České republice 
Národní soustava kvalifi kací (NSK). 
Vytváří se tak přehledný systém, který 

bude poskytovat srozumitelné informace o růz-
ných druzích kvalifi kací, a to zaměstnavatelům, 
školám i zájemcům o vzdělávání. NSK bude 
zahrnovat jen ty kvalifi kace, o něž je zájem na 
trhu práce. 

Všechny kvalifi kace jsou popisovány prostřed-
nictvím kvalifi kačních a hodnoticích standar-
dů. Díky existenci těchto standardů a také 

díky zákonu o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání je vyvíjen nový způsob certifi -
kace předchozího učení. 

Ten by měl umožnit, aby lidem byly uznávány 
skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu 
na to, zda je získali ve škole, v kurzu, v pra-

xi nebo třeba samostudiem. Mělo by to pomo-
ci zejména těm, kteří získali profesní zkušenosti 
mimo obor, který vystudovali nebo v němž se 
vyučili, ale nemají na to žádný doklad. 

Standardy jsou vytvářeny ve spolupráci se 
zaměstnavatelskými organizacemi. Národní 
soustava kvalifi kací tak pomůže přenášet 

požadavky podnikové sféry do obsahu vzdělá-
vání. V současnosti jsou popsány všechny kvalifi -
kace až do úrovně vyučení (odpovídající oborům 
vzdělání kategorií H a E). 

Národní soustava kvalifi kací je přístupná 
na internetu na adrese www.narodni-
kvalifi kace.cz a je průběžně aktualizova-

ná. V následujících letech do ní budou zařazeny 
i kvalifi kace vyšších úrovní založené na maturitním 
a vyšším vzdělání. 



31. V JAKÉM KONTEXTU JE VYTVÁŘENA 
NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V ČR

Národní soustava kvalifi kací (která má 
funkci národního rámce kvalifi kací 
- podle anglického termínu National 

Qualifi cations Framework- NQF), je v České 
republice vytvářena a postupně zaváděna v situ-
aci, kterou v širších souvislostech charakterizují 
následující významné aktivity či procesy.

STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (CŽU)

Strategie celoživotního učení ČR, která 
byla zpracovaná v roce 2006, předsta-
vuje ucelený koncept celoživotního učení 

a je základním dokumentem pro ostatní průře-
zové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti. 
Strategie vychází z analýzy základních strategic-
kých dokumentů ČR i EU, které se z různých úhlů 
pohledu zabývají otázkami celoživotního učení. 
Akceptuje komplexní pojetí celoživotního učení 
prezentované v těchto dokumentech1, zahrnují-
cí jak ekonomický, tak sociální aspekt. Ambicí 
dokumentu schváleného vládou ČR je stanovit 
postupně dosažitelné cíle, které mohou být pod-
pořeny mimo jiné prostředky z evropských fondů 
v programovacím období 2007-2013.

KURIKULÁRNÍ REFORMA

Celková koncepce odborného vzdělávání 
v České republice je založena na kom-
plexních vzdělávacích programech. Díky 

1) Celoživotní učení (CŽU), angl. lifelong learning (LLL), je v glosáři 
Cedefop (2003) defi nováno v české verzi hesla takto: „Jakékoli 
učení v kterémkoli období života s cílem zlepšit vědomosti, 
dovednosti, způsobilosti a/nebo kvalifi kaci z důvodů osobních, 
společenských nebo profesních.“ Celoživotní učení zahrnuje učení 
v celé šíři života, angl. lifewide learning, defi nované tamtéž takto: 
„Jakékoli učení – formální, neformální či informální – které se usku-
tečňuje při jakékoli lidské aktivitě (osobní, společenské či profesní) 
a v kterémkoli okamžiku.“ Viz http://www.trainingvillage.gr/etv/
Upload/Information_resources/Bookshop/369/4030_6k.pdf

jejich pojetí si učící se osvojují klíčové kompe-
tence a rozvíjejí všeobecné i odborné vzdělání. 
Školský zákon, který začal platit v roce 2005, 
právně reguluje kurikulární reformu na středoškol-
ské úrovni spojenou s důrazem na výsledky vzdě-
lávání (učení) a posílení vlivu sociálních partnerů, 
zejména zaměstnavatelů.

ZÁKON O UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

Zákon je pojat tak, aby motivoval dospělou 
populaci v České republice k dalšímu vzdě-
lávání, rozšířil možnosti jednotlivců získat 

novou kvalifi kaci a zlepšit svou uplatnitelnost na 
trhu práce a zlepšil reakci vzdělávacího systému 
na potřeby trhu práce. Stanovuje univerzální sys-
tém hodnocení výsledků učení bez ohledu na 
cesty k jejich dosažení a zavádí jednotný, trans-
parentní a objektivní způsob ověřování vědomostí 
a dovedností jedince. Zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání umožňuje získat osvědčení 
o uznání tzv. dílčí kvalifi kace, tedy takových kompe-
tencí (způsobilostí) nabytých neformálním vzdělává-
ním nebo informálním učením, které vedou k uplat-
nění jedince na trhu práce. Na jeho základě je 
– ve spolupráci se zástupci světa práce – vytvářena 
Národní soustava kvalifi kací pro Českou republiku 
(NSK).

SYSTÉMOVÉ PROJEKTY MŠMT

Od roku 2005 do roku 2008 se v České 
republice realizovaly dva významné 
projekty směřující k vývoji a částečnému 

naplnění Národní soustavy kvalifi kací. Jsou to systé-
mové projekty Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy NSK a UNIV, na něž přispíval Evropský 
sociální fond. Oba tyto projekty výrazně posilují roli 
sociálních partnerů (zaměstnavatelů) a jejich vliv na 
strukturu kvalifi kací a obsah i realizaci vzdělávacích 
programů vedoucích k jejímu získání.
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4 Pro tvorbu, naplňování a praktickou imple-
mentaci Národní soustavy kvalifi kací má 
zásadní význam soustavná spolupráce 

s relevantními partnery, zejména se zástupci 
zaměstnavatelů a poskytovatelů odborného vzdě-
lávání. Systémové projekty MŠMT zaměřené na 
tvorbu a naplňování NSK počítají s ustavováním 
partnerství na různých úrovních (nejen celostátní). 
Kromě toho jsou vytvářena i partnerství „stálá“, 
ustavená s předpokladem fungování i po ukonče-
ní zmiňovaných projektů. Příkladem je postupné 
vytváření tzv. sektorových rad.

1.1 PŘEDPOKLADY VYTVOŘENÍ NÁRODNÍ 
SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

Aktuální stav tvorby rámce kvalifi kací v Čes-
ké republice je výsledkem cílené snahy 
o vytvoření systému, který naváže na 

dobrý výchozí stav v oblasti odborného vzdělá-
vání a kvalifi kací, zachová všechny s tím spojené 
výhody a přidá k nim další možnosti a potřebnou 
evropskou dimenzi. Tento vývoj potvrzuje již delší 
dobu řada důležitých aktivit, které přímo souvisejí 
s popisem kvalifi kací či usnadňováním jejich zís-
kávání. Dále je stručně zmíněno několik z nich.

Aktivita OECD Role národních systémů kva-
lifi kací v prosazování celoživotního učení 
probíhala v letech 2000-2005. Česká 

republika se prostřednictvím NÚOV podílela od 
roku 2003 na práci tematické skupiny Vývoj a užití 
„kvalifi kačních rámců“ jako prostředků změn a říze-
ní kvalifi kačních systémů. Zapojení do projektu zna-
menalo urychlení domácích procesů, které vyústily 
do přípravy systémového projektu MŠMT Rozvoj 
Národní soustavy kvalifi kací podporující propojení 
počátečního a dalšího vzdělávání.

Do rozsáhlejšího projektu MPSV se NÚOV 
zapojil v roce 2003 dílčím úkolem nazva-
ným „Rozvoj soustavy kvalifi kací“. Hlavním 

výstupem byl tzv. strategicko-operační dokument, 
který obsahoval návrhy opatření směřujících 
k rozvoji soustavy kvalifi kací v České republice. 
Diskuse partnerů (zástupci organizací zaměstna-
vatelů a zaměstnanců, ministerstev, krajů, podniků 
a škol) na národní konferenci, která byla součástí 
řešení projektu, i připomínková řízení k připrave-
ným podkladovým materiálům vyústily do čtrnácti 
návrhů týkajících se rozvoje Národní soustavy 
kvalifi kací v České republice. Z hlediska dalšího 
vývoje byl patrně nejvýznamnější návrh projevu-
jící zájem zúčastněných pokračovat v započaté 
komunikaci o kvalifi kacích a nastiňující první obry-
sy konceptu dílčích kvalifi kací.

Národní soustava kvalifi kací je v České 
republice vytvářena v období, které 
poskytuje množství dobře využitelných 

podnětů přicházejících z mezinárodního a zejmé-
na evropského prostředí. Vedle klíčových projektů 
OECD byly pro tvůrce NSK zdrojem inspirace 
„evropské diskuse“ na témata:

Návrh a příprava implementace Evropského 
rámce kvalifi kací

První kola diskusí v pracovních skupinách zřizo-
vaných Evropskou komisí probíhala prakticky 
paralelně s úvodními diskusemi k tvorbě národní-
ho rámce kvalifi kací v České republice. Možnost 
seznámit se s evropskými materiály již v jejich pra-
covních verzích byla velmi účinnou formou pod-
pory relativně rychlého postupu vpřed – zejména 
v otázkách koncepce a celkového pojetí NSK.

Společné evropské principy pro identifi kaci 
a uznávání výsledků neformálního vzdělávání 
a informálního učení

Uvedený zásadní materiál je v EU využíván od 
května 2004. I v tomto případě je načasování 
odpovídajících „domácích aktivit“ velmi dobré.



5Společným jmenovatelem řady procesů či 
aktivit probíhajících v České republice a klí-
čovým prvkem jejich pojetí je orientace na 

cílové kompetence (způsobilosti) a jim odpovída-
jící výsledky učení. Dobře ilustrujícím příkladem 
je situace v počátečním odborném vzdělávání. 
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) legis-
lativně zakotvuje kurikulární reformu v počátečním 
odborném vzdělávání. Jejími základními rysy jsou 
dvoustupňová tvorba kurikula (státem schválené 
rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obo-
ry vzdělání školy rozpracují do podoby vlastních 
školních vzdělávacích programů) a orientace na 
výsledky vzdělávání. V počátečním odborném 
vzdělávání se do rámcových vzdělávacích progra-
mů promítají požadavky kvalifi kačních standardů 
pro úplné kvalifi kace.

Klíčový projekt OECD doplnila skupina dalších 
projektů, zejména:

Pilotní projekt programu Leonardo da Vinci - 
EPANIL 
Společné evropské principy pro identifi kaci, hod-
nocení a uznávání výsledků neformálního vzdě-
lávání a informálního učení v rámci celoživotního 
učení). Cílem tohoto projektu byl vývoj metod 
a nástrojů pro identifi kaci, hodnocení a uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního 
učení, a to ve vybraném oboru (kuchař, ISCED 
3C). S širším záměrem zlepšit a podpořit přístup 
dospělých osob do dalšího vzdělávání a testovat 
tyto metody a nástroje v České republice, v Pol-
sku a na Slovensku.

Projekt OECD – uznávání (RNFIL) 
se zaměřuje na problematiku zavádění a roz-
voje systémů oceňujících neformální vzdělávání 
a informální učení. O vstupu České republiky do 
projektu rozhodlo vedení MŠMT v březnu 2006. 
Hlavním řešitelem je Národní ústav odborné-

ho vzdělávání. Načasování aktivity OECD je 
ve vztahu k vývoji v oblasti kvalifi kací v České 
republice velmi dobré. Umožňuje průběžné ovliv-
ňování procesů souvisejících s praktickou aplikací 
schváleného zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání.

Projekt Mobilita pro evropské kvalifi kace 
(2006, program Leonardo da Vinci) byl zpraco-
ván s cílem umožnit českým odborníkům z oblasti 
odborného vzdělávání, tvorby a rozvoje kvalifi -
kačních rámců, celoživotního učení a trhu práce 
seznámit se (v živé diskusi na místě) se vzdělá-
vacími a kvalifi kačními systémy Velké Británie 
a Irska. Prostřednictvím návštěvy tří britských 
a dvou irských národních institucí významných 
na poli odborného vzdělávání a přípravy, kva-
lifi kací, celoživotního učení a jejich propojení 
s potřebami trhu práce. Účastníky byli vedoucí 
pracovníci klíčových českých institucí podílejících 
se na rozvoji zmíněných oblastí.

1.2 LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ NÁRODNÍ 
SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

Pro legislativní zakotvení Národní soustavy 
kvalifi kací má klíčový význam zákon o uzná-
vání výsledků dalšího vzdělávání, v širším 

kontextu NSK hraje nejvýznamnější roli vládou 
schválená Strategie celoživotního učení ČR.

Kvalifi kace jsou v současnosti v České republi-
ce vymezeny dvěma zákony:
Zákon č. 18/2004 Sb.2 vymezuje odbornou 
kvalifi kaci jako způsobilost k výkonu regulované 
činnosti, která je prokazována zejména dokla-
dem o formální kvalifi kaci, průkazem způsobilosti 
nebo dokladem o výkonu předmětné činnosti.

2) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifi kace a jiné 
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o 
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifi kace)
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6 Zákon č. 179/2006 Sb.3 vymezuje:
úplnou kvalifi kaci jako odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat 
řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání,
dílčí kvalifi kaci jako odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat 
řádně pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém 
povolání, případně dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném 
v kvalifi kačním standardu.

První z těchto zákonů legislativně upravuje mezinárodní uznávání kvali-
fi kací, druhý má zásadní význam pro domácí prostředí tím, že právně 
zakotvuje NSK. Zákon byl schválen v roce 2006 a v srpnu 2007 

nabyl účinnosti jako zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Kromě toho, že legislativně zakotvuje Národní soustavu kvalifi kací, 
zákon vymezuje nebo upravuje zejména tyto oblasti:

systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
kvalifi kace,
kvalifi kační standardy pro dílčí kvalifi kace,
hodnoticí standardy pro dílčí kvalifi kace,
pravidla týkající se autorizace a autorizovaných osob,
práva a povinnosti účastníků systému uznávání (ověřování) výsledků 
dalšího vzdělávání,
odpovědnost za systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Strategie celoživotního učení ČR zmiňuje Národní soustavu kvalifi ka-
cí zejména v souvislosti s hlavním strategickým směrem „Uznávání, 
prostupnost“, který charakterizuje záměr: 

Vytvořit otevřený prostor pro celoživotní učení včetně uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.

2. POJETÍ A CHARAKTERISTIKA NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

Podobu vytvářené NSK zásadně ovlivnil zákon č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jehož obsah 
byl projednáván a dokončován v době, kdy již probíhal projekt, 

jehož cílem bylo navržení a částečné naplnění soustavy. Řešitelský tým 
projektu se snažil, aby NSK odpovídala požadavkům zákona, což zna-
menalo určité posuny v řešení projektu, především směrem k plnohodnot-
nému začlenění dílčích kvalifi kací a k prohloubení vazby na svět práce.

3) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)



7Architekturu NSK tvoří:
Jednotky NSK – těmito jednotkami jsou kvalifi kace dvojího typu:

úplná kvalifi kace – způsobilost vykonávat určité povolání (příp. více 
povolání)
dílčí kvalifi kace – způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost 
nebo ucelený soubor pracovních činností umožňujících profesní 
uplatnění

Standardy NSK – standardizovaným způsobem popisují kvalifi kace, 
přičemž jsou dvojího typu:

kvalifi kační standard – strukturovaný popis požadavků na příslušnou 
kvalifi kaci
hodnoticí standard – soubor kritérií a postupů pro ověřování 
požadavků na kvalifi kaci

Úrovně NSK – člení NSK ve vertikální dimenzi, respektují úrovně 
defi nované českým vzdělávacím systémem a jsou zároveň vymezeny 
tak, aby odpovídaly i úrovním defi novaným v Evropském kvalifi kačním 
rámci
Kvalifi kační směry (skupiny oborů) – člení NSK v horizontální dimenzi 
(tedy z hlediska odvětvového a oborového), respektují členění do obo-
rů a skupin oborů používané v českém vzdělávacím systému
Vazby uvnitř NSK – vazby mezi výše uvedenými jednotkami a stan-
dardy
Vazby NSK k okolí – vazby mezi NSK a světem práce a mezi NSK 
a sférou vzdělávání

Základními prvky soustavy jsou kvalifi kace. Každá kvalifi kace je 
defi nována souborem příslušných kvalifi kačních požadavků. Tyto 
požadavky jsou označovány jako způsobilosti, resp. kompetence 

– jedná se o dva termíny vyjadřující totéž. Kvalifi kace jako způsobilost 
(a certifi kát osvědčující způsobilost) pro určité profesní uplatnění se tedy 
skládá z jednotlivých příslušných kompetencí (způsobilostí). 

Tyto kompetence (způsobilosti) jsou dvojího typu:
odborné kompetence (způsobilosti) – určují, co by pracovník měl umět 
po odborné stránce (např. diagnostikování poruch automobilu, měření 
elektrických veličin, vedení podvojného účetnictví aj.),
obecné (průřezové, nadoborové, přenositelné) kompetence (způsobi-
losti) – určují, co by pracovník měl zvládat nad svoji odbornost; jinými 
slovy, jedná se o způsobilost zvládat určité komplexy činností bez 
ohledu na jejich odborné zaměření (např. týmová práce, rozhodová-
ní, analyzování problémů, řízení lidí aj.).
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8 Obecné kompetence (způsobilosti) pro různé oblasti uplatnění nejsou 
vyžadovány ve stejné úrovni náročnosti. Byly zvoleny tři úrovně:

elementární,
pokročilá,
špičková (vrcholová).

Potřeba srovnatelnosti, transparentnosti, aktualizovatelnosti a mož-
nosti další konkretizace a rozšiřování kompetencí (způsobilostí) 
vyžaduje, že NSK musí být skutečnou soustavou, nikoliv jen bází 

jednotlivých údajů. Odborné i obecné kompetence (způsobilosti) proto 
mají své klasifi kační struktury. Využívají přitom klasifi kace již dříve použí-
vané a ověřené v Integrovaném systému typových pozic, vycházející 
z podrobného studia a rozborů podobných modelů v zahraničí.

Úplnou kvalifi kací je způsobilost vykonávat určité povolání, případ-
ně více povolání (např. cukrář, kadeřník, instalatér, ekonom, archi-
tekt), s perspektivou, že se bude jednat o povolání obsažené, 

resp. obsažená v Národní soustavě povolání.

Úplnou kvalifi kaci je možné získat třemi způsoby:
přípravou v rámci počátečního vzdělávání, tj. úspěšným absolvováním 
oboru vzdělání (SŠ, VOŠ), resp. studijního programu (VŠ) umožňujícího 
uplatnění v některém povolání (stávající způsob),
získáním dílčích kvalifi kací, které jsou podmnožinou příslušné úplné 
kvalifi kace, po předložení osvědčení o těchto dílčích kvalifi kacích 
bude zájemci umožněno vykonat předepsanou zkoušku (např. závě-
rečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem), aniž by musel 
absolvovat školní vzdělávání (nový způsob ve smyslu zákona o uzná-
vání výsledků dalšího vzdělávání),
získáním dílčí kvalifi kace nebo dílčích kvalifi kací umožňujících výkon 
určitého povolání v kombinaci se získáním stupně vzdělání v některém 
oboru vzdělání (nový způsob ve smyslu zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání). Jde např. o případy, kdy občan má určitý stupeň 
vzdělání a získá dílčí kvalifi kace vedoucí k některé úplné kvalifi kaci 
tohoto stupně (např. vyučený zedník získá dílčí kvalifi kace vedoucí 
k úplné kvalifi kaci čalouník). Patří sem také úplné kvalifi kace, pro které 
nepřipravuje žádný obor vzdělání ani žádný studijní program.

Dílčí kvalifi kací je způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost 
nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují pro-
fesní uplatnění (např. příprava studené kuchyně, výroba perníků, 

výroba čepic, lití a retušování fi gurálního porcelánu aj.). Jsou to určité 



9úzké „jednotky práce“, může se jednat i o jednu činnost, která však je 
uplatnitelná na trhu práce.

Dílčí kvalifi kaci je možné získat úspěšným složením zkoušky pod-
le hodnoticího standardu příslušné dílčí kvalifi kace. V současné 
době již probíhá podobným způsobem uznávání řady odbor-

ných způsobilostí podle různých legislativních předpisů či norem (např. 
svářečské zkoušky, obsluha jeřábů, obsluha nízkotlakých kotlů aj.). Tyto 
kvalifi kace budou nadále uznávány podle příslušných předpisů a jako 
takové se stanou rovněž součástí NSK.

Zatímco soustava úplných kvalifi kací má již svůj předobraz v sou-
stavě oborů vzdělání a studijních programů, soustava dílčích kva-
lifi kací bude zcela nový produkt. Měla by přinést transparentnost 

do nepřehledného množství různých osvědčení a certifi kátů, které jsou 
v současnosti udělovány absolventům kurzů dalšího vzdělávání, a měla 
by umožnit srovnatelnost těchto osvědčení. Bude-li se občan na trhu 
práce ucházet o místo a bude mít osvědčení o dílčí kvalifi kaci, měla by 
to být pro zaměstnavatele garantovaná informace o tom, co uchazeč 
umí, co je schopen vykonávat.

Přes individuální přístup ke každé kvalifi kaci je v České republice 
třeba stanovit vztah k jednotlivým úrovním EQF i pro celé stupně 
a kategorie vzdělání. Po posouzení popisů a informací k jednotli-

vým úrovním, které EQF obsahuje, se jako nejvhodnější ukazuje varianta 
uvedená v následující tabulce, která navíc obsahuje všechny vzájemné 
vztahy mezi některými klasifi kacemi.

Úroveň 
NSK

Stupně vzdělání podle školského zákona Kategorie vzdělání 
podle KKOV

Úroveň 
EQF

Z Základní vzdělání C 1

1 Střední vzdělání D 2

2 Střední vzdělání s výučním listem E 3

3 H 4

4 Střední vzdělání s maturitní zkouškou K, L, M 5

5 Vyšší odborné vzdělání N 6

6 Vysokoškolské bakalářské vzdělání R

7 Vysokoškolské magisterské vzdělání T 7

8 Vysokoškolské doktorandské vzdělání V 8
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10 3. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA TVORBU NÁRODNÍ SOUSTAVY 
KVALIFIKACÍ
Jak již bylo uvedeno, v České republice se v letech 2005-2008 reali-
zovaly dva systémové projekty MŠMT směřující k vývoji a částečnému 
naplnění Národní soustavy kvalifi kací.

3.1 PROJEKT NSK

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit systémové základy NSK. To 
znamenalo podle plánovaných aktivit a výsledků projektu pře-
devším navrhnout pojetí a strukturu NSK, zpracovat kvalifi kační 

standardy pro všechny obory vzdělání kategorií H a E, šedesát hod-
noticích standardů pro obory vzdělání kategorie H a E, vzorek vzdělá-
vacích modulů vedoucích k dílčím kvalifi kacím, vše včetně potřebných 
metodik, dále vytvořit informační systém NSK a zpracovat výchozí studii 
k problematice přenosu kreditů. Všechny cíle projektu byly splněny, a to 
prostřednictvím následujících koncepčních, metodických a realizačních 
výstupů:

Hlavními koncepčními výstupy jsou:
Návrh pojetí, struktury a procesů NSK,
Návrh systému hodnocení odborných způsobilostí,
Model sektorových rad,
Studie k problematice přenosu kreditů ve vztahu k NSK.

Hlavními metodickými výstupy jsou:
Metodika vymezování kvalifi kací a tvorby kvalifi kačních standardů, včet-
ně specifi cké verze jen pro dílčí kvalifi kace určené externím tvůrcům,
Metodika tvorby hodnoticích standardů, včetně specifi cké verze jen 
pro dílčí kvalifi kace určené externím tvůrcům,
Metodika tvorby vzdělávacích modulů pro dílčí kvalifi kace (vytvořená 
ve spolupráci se systémovým projektem UNIV).

Hlavními realizačními výstupy jsou:
115 kvalifi kačních standardů pro úplné kvalifi kace (všechny obory 
vzdělání kategorií H a E),
115 hodnoticích standardů pro úplné kvalifi kace (všechny obory vzdě-
lání kategorií H a E),
339 kvalifi kačních standardů pro dílčí kvalifi kace,
339 hodnoticích standardů pro dílčí kvalifi kace,
32 vzdělávacích modulů,
informační systém NSK veřejně přístupný na internetu.



11Navíc oproti plánovaným cílům tyto výstupy 
obsahují zejména uvedené počty kvalifi kačních 
a hodnoticích standardů pro dílčí kvalifi kace, kte-
ré v projektu plánovány nebyly.

Další přidanou hodnotou oproti plánovaným 
cílům projektu je nastavení a praktická apli-
kace procesů projednávání, posuzování 

a úprav standardů v sektorových radách včetně 
spolupráce při ustavování prvních sektorových rad 
(od 1. 1. 2007 přešlo z projektu NSK do veřejné 
zakázky MPSV Národní soustava povolání). 

Procesy se standardy se tím staly složitějšími, 
než bylo původně plánováno, ale tato ces-
ta vede k jistotě, že kvalifi kace odpovídají 

skutečným požadavkům zaměstnavatelů, že jsou 
reprezentanty zaměstnavatelů akceptovány, a sou-
časně vzniká životaschopný systém s danými pravi-
dly a potřebnou institucionální základnou, nezbyt-
ný pro trvalou udržitelnost výsledků projektu.

Nastavení koncepčních a metodických zásad 
a zahájení tvorby standardů

Projekt byl zahájen rozbory kvalifi kačních sou-
stav v zahraničí a dokumentů EU a OECD 
k problematice kvalifi kací. Výsledkem bylo 

zpracování řady materiálů zabývajících se 
mezinárodním rozměrem kvalifi kační soustavy. 
Souběžně s tím probíhaly úvodní diskuse o cel-
kovém pojetí Národní soustavy kvalifi kací v ČR. 
Další diskuse již byly tematicky směrované do jed-
notlivých obsahových okruhů, kterými byly zejmé-
na funkce a vztahy jednotlivých prvků NSK, defi -
nování kvalifi kačních úrovní NSK, vztahy úplných 
a dílčích kvalifi kací. Celkově v pojetí NSK došlo 
k posunu těžiště směrem k problematice dílčích 
kvalifi kací a k prosazení výraznějšího vlivu světa 
práce. Výsledkem byl první komplexní návrh poje-
tí a struktury NSK, zpracovaný v prosinci 2005, 
který byl široce připomínkován, projednáván 

a po úpravách přijat v únoru 2006 jako základní 
koncepční materiál vytvářené NSK.

Souběžně se začala řešit podoba kvalifi -
kačních a hodnoticích standardů. Správné 
nastavení kvalifi kačních standardů (KS) 

bylo od začátku projektu považováno za základ 
pro vytváření NSK. O optimální podobě kvalifi -
kačních standardů se vedla široká diskuse a nej-
prve bylo zpracováno několik verzí kvalifi kačních 
standardů pro vybrané úplné kvalifi kace jako 
východisko pro vytváření KS různých typů.

V původním návrhu projektu bylo stanoveno, 
že úkolem je zpracování standardů pro 
obory vzdělání, v nichž bude vymezeno, 

zda je v daném oboru žádoucí stanovovat dílčí 
kvalifi kace (DK). V souvislosti s přípravou zákona 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který je 
založen především na DK, bylo v rámci přípra-
vy metodických postupů rozhodnuto, že záběr 
projektu se zásadním způsobem rozšíří o tvorbu 
standardů i pro DK. 

Klíčové pro tvorbu KS bylo nastavení základ-
ních zásad, které se odrazilo v první verzi 
metodiky tvorby KS:

Struktura KS musí být jednoduchá, jednoznač-
ná a univerzální.
KS budou defi novány prostřednictvím výsledků 
učení, tzn. prostřednictvím kompetencí (způso-
bilostí).
KS pro úplné kvalifi kace (ÚK) musí obsahovat 
nejen kompetence pro aktuální profesní uplat-
nění, ale i pro celkový profesní rozvoj s před-
pokladem celoživotního učení.
DK musí být vymezovány primárně nikoliv jako 
součásti ÚK, ale jako na trhu práce potřebné 
kvalifi kace s tím, že teprve po jejich vymezení 
bude defi nován jejich vztah k ÚK.
KS pro DK musí obsahovat všechny kompeten-
ce pro okamžité uplatnění na trhu práce.
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12 Kompetence v KS budou zařazovány do klasifi -
kace kompetencí, budou opatřovány kódy, kte-
ré je budou obsahově identifi kovat, což umožní 
jejich využívání u příbuzných kvalifi kací, jejich 
propojení se soustavou povolání, jejich třídění 
a efektivnější aktualizaci.
KS musejí odrážet potřeby světa práce, proto 
výchozím podkladem pro tvorbu KS budou 
popisy povolání a typových pozic z Integro-
vaného systému typových pozic (ISTP), při-
čemž další tvorba KS bude probíhat v týmech 
složených z odborníků ze sféry vzdělávání 
a odborníků ze světa práce.

První verze metodiky tvorby hodnoticích stan-
dardů (HS) byla zpracována ve spolupráci 
s týmem projektu UNIV v prosinci 2005. 

Základními položkami hodnoticích standardů 
byla kritéria pro ověřování jednotlivých kompe-
tencí, způsoby jejich ověřování a celkové organi-
zační a metodické pokyny ke zkoušce.

V souvislosti s přípravou zákona o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání bylo 
v rámci přípravy metodiky rozhodnuto, že HS 

nemohou být omezeny jen na obsahovou stránku 
kvalifi kací, ale že v případě HS DK se záběr pro-
jektu rozšíří o stanovování položek zaměřených na 
osoby a subjekty, které budou zkoušet uchazeče 
o DK (autorizované osoby). Těmito položkami jsou 
požadavky na odbornou způsobilost autorizova-
ných osob a na jejich materiálně technické vyba-
vení. Na základě jednání ministerstev a sociálních 
partnerů byly posléze hodnoticí standardy rozšíře-
ny ještě o položky: doba zkoušky, doba přípravy 
na zkoušku a rozpětí pro určení výše úhrady za 
zkoušku. Podle metodiky byla v lednu 2006 vyško-
lena první skupina zpracovatelů HS, jejíž členové 
– odborníci ze sféry vzdělávání a odborníci ze 
sféry práce – ihned začali se zpracováním HS pro 
ÚK a DK, pro které již byly zpracovány standardy 
kvalifi kační.

3.2 PROJEKT UNIV

Jedním z cílů projektu zaměřeného na rozvoj 
uznávání výsledků neformálního vzdělávání 
a informálního učení v sítích škol poskytujících 

vzdělávací služby pro dospělé bylo navrhnout, 
vytvořit a pilotně implementovat systém uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního 
učení v mezích určovaných zákonem o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání.

Projekt byl ukončen k 31. červenci 2008 s těmi-
to vybranými výstupy:

vytvoření sítí škol poskytujících vzdělávací služ-
by pro dospělé v 6 krajích,
celkový počet škol zapojených ve vytvořených sítích 
– 66 středních škol a vyšších odborných škol,
počet připravených hodnoticích standardů 
– 20 hodnoticích standardů pro obory úrovně 
ISCED 3C (vyučení),
počet účastníků zapojených do ověřování 
v projektu UNIV, počet osob, které získaly dílčí 
kvalifi kaci či stupeň vzdělání odpovídajících 
úrovní ISCED 3C – 210 osob/DK celkem (v 46 
dílčích kvalifi kacích),
počet metodických materiálů potřebných pro 
využívání projektu UNIV – 2 (učební text pro 
budoucí průvodce a hodnotitele, učební text 
pro pedagogické pracovníky škol, kteří budou 
se systémem uznávání výsledků neformálního 
vzdělávání a informálního učení pracovat),
podpora spolupráce se sociálními partnery – 
zapojení 264 sociálních partnerů do přípravy 
a hodnocení programů dalšího vzdělávání,
metodické texty pro pedagogické pracovníky 
škol zapojených do sítě, popř. pro jejich sociální 
partnery,
návrh obecné koncepce uznávání výsledků 
neformálního vzdělávání a informálního učení 
pro Českou republiku.



134. VAZBY NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

Národní soustava kvalifi kací České republiky má vytvořeny systémové 
základy, je částečně naplněná a začaly fungovat procesy její aplikace. 
To vytváří (pozitivní) tlak na její vnitrostátní i mezinárodní vazby.

Základní schéma NSK a jejích vnitrostátních vazeb:

Koncepčně mimořádně významnou vazbou mezi NSK a NSP je to, že kompetence v kvalifi -
kačních standardech jsou zařazovány do klasifi kace kompetencí a opatřovány kódy, které je 
obsahově identifi kují. To umožňuje jejich využívání u příbuzných kvalifi kací, jejich propojení se 

soustavou povolání a jejich třídění a efektivnější aktualizaci.Kvalifi kační standardy odrážejí potřeby 
světa práce. Proto jsou výchozím podkladem pro tvorbu KS popisy povolání a typových pozic z Inte-
grovaného systému typových pozic (ISTP) odborného vzdělávání.
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14 Pro počáteční vzdělávání je možné interpretovat vazby takto:
V cílovém stavu odpovídají popisům požadavků na příslušná povolání 
v Národní soustavě povolání kvalifi kační standardy úplných kvalifi kací 
v NSK.
Kvalifi kační standardy úplných kvalifi kací jsou dílčími objednávkami ze 
sféry výkonu práce, na něž přímo reagují rámcové vzdělávací progra-
my a nepřímo konkrétní vzdělávací projekty – tedy školní vzdělávací 
programy.
Získané dovednosti jsou standardním způsobem hodnoceny a stvr-
zovány, zadání při standardizovaných částech zkoušek zohledňuje 
i požadavky stanovené v hodnoticích standardech.

Systémovým základem provázání cílů a obsahu vzdělávacích pro-
gramů s požadavky trhu práce je to, že standardy kvalifi kací jsou 
– jako součást Národní soustavy kvalifi kací – vytvářeny ve spoluprá-

ci se sociálními partnery. Ti navíc mohou vstupovat (a také to činí) nejen 
do všech kroků, jimiž se naplňuje popsaný systém na národní úrovni, ale 
i do vlastní přípravy a realizace školních vzdělávacích programů. Z mezi-
národního hlediska je nejvýznamnější vazba NSK na Evropský rámec 
kvalifi kací (EQF). Evropský rámec kvalifi kací by měl podpořit celoživot-
ní učení cestou zvýšení transparentnosti a vzájemné důvěry v oblasti 
kvalifi kací. Jádrem EQF je systém osmi referenčních úrovní, které budou 
zastávat funkci společného a neutrálního referenčního kritéria pro orgá-
ny v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni odvětví. Jsou vymezeny souborem popisů („deskriptorů“) označují-
cích výsledky učení, které jsou při udělení či potvrzení určité kvalifi kace 
relevantní ve vztahu k příslušné kvalifi kační úrovni a k jakémukoliv sys-
tému kvalifi kací. Těchto osm úrovní pokrývá celou škálu kvalifi kací – od 
kvalifi kací získaných při ukončení povinného vzdělávání po kvalifi kace 
získané na nejvyšší úrovni akademického a profesního i odborného 
vzdělávání a přípravy.

Evropská komise vyhlásila v rámci přípravy na zavádění a využívání 
Evropského rámce kvalifi kací opakované výzvy pro předkládání 
mezinárodních projektů ověřujících vztah vytvářených národních 

rámců kvalifi kací a rámce evropského. Česká republika se v každé vlně 
zapojila prostřednictvím Národního ústavu odborného vzdělávání do 
jednoho z těchto projektů. V reakci na požadavky vyplývající z potřeby 
implementace Evropského rámce kvalifi kací schválilo Ministerstvo škol-
ství mládeže a tělovýchovy v červenci 2008 návrh na vytvoření tzv. 
Koordinačního centra EQF. 



15Centrum bylo navrženo jako celek a na jeho aktivitách se budou 
podílet tři relativně nezávislé struktury:

Pracovní skupina NÚOV Úkoly týkající se nezbytné agendy, podpora činnosti ostatních skupin.
Zajišťování pracovními kapacitami pracovníků NÚOV.

Poradní skupina Konzultační, metodické a hodnoticí aktivity.
Využití kapacit existující odborné skupiny fungující v rámci projektu oborových skupin.

Sektorová skupina Zajištění postupného naplnění požadavku vyplývajícího z materiálu schváleného EP 
a Radou.
Nová skupina složená ze zástupců dotčených odvětví, na bázi existující Národní rady 
pro kvalifi kace.

Návrh zaměření činnosti a organizační struktury Koordinačního centra 
EQF odráží záměr zajistit evropskou dimenzi v aktivitách spojených 
s rozvojem Národní soustavy kvalifi kací. 

Vychází z rozboru požadavků formulovaných v souvislosti s potřebou:
zajistit aktivity popsané v materiálu schváleném Evropským parlamen-
tem a Radou,
zajistit informační a poradenské aktivity reagující na podněty týkající 
se Národní soustavy kvalifi kací a jejího vztahu k Evropskému rámci 
kvalifi kací,
spolupracovat s Národním centrem Europass při implementaci doku-
mentů a jejich aplikaci na celou oblast kvalifi kačního systému,
zajistit aktivity související s předpokládaným dynamickým vývojem 
v souvislosti s tlakem Evropské komise na zahájení praktické implemen-
tace Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 
(ECVET).

5. ZAPOJENÍ RELEVANTNÍCH PARTNERŮ DO TVORBY A VYUŽÍ-
VÁNÍ NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

V průběhu projektu si řešitelé stále více uvědomovali základní fakt: 
aby celý systém uznávání kvalifi kací mohl fungovat, musí jej akcep-
tovat zaměstnavatelé. To znamená, že nestačí, aby se na tvorbě 

standardů podíleli jednotliví experti ze světa práce, ale že do ní musí 
být v maximální možné míře zapojeni všichni relevantní zástupci zaměst-
navatelů. Proto začaly být pod vedením dodavatele vytvářeny tzv. sek-
torové rady složené právě z reprezentativních zástupců zaměstnavatelů 
příslušného odvětví (cechy, svazy, asociace, velké podniky). 
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16 V průběhu roku 2006 tak bylo vytvořeno celkem devět sektorových 
rad (lesnictví, energetika, stavebnictví, hotelnictví a cestovní ruch, 
zemědělství, potravinářství, nábytkářství, těžba a úprava surovin, 

vodní hospodářství). Ustavování a fi nancování sektorových rad po 
1.1. 2007 přešlo po vzájemné dohodě pod veřejnou zakázku Národní 
soustava povolání (NSP), kde mají v zajišťování těchto procesů klíčovou 
roli střechové organizace zaměstnavatelů – Hospodářská komora ČR, 
Svaz průmyslu a dopravy.

Vytvořené standardy tak začaly procházet dalšími procesy projed-
návání, posuzování a úprav v sektorových radách. Je zřejmé, že 
procesy se standardy se tak staly složitějšími a zdlouhavějšími. 

Na druhé straně tato cesta vede k jistotě, že kvalifi kace odpovídají 
skutečným požadavkům zaměstnavatelů, a v neposlední řadě k tomu, 
že vzniká životaschopný systém s danými pravidly a s potřebnou insti-
tucionální základnou. Rozsah projektu se tak rozšířil dalším zásadním 
způsobem – výstupem nejsou jen zpracované standardy, ale i procesy 
se standardy, tedy procesy, které jsou implementací zákona o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V dubnu 2007 se uskutečnila 2. národní konference NSK, které se 
zúčastnilo více než sto padesát pozvaných zástupců ministerstev, 
sociálních partnerů a zejména sektorových rad. Většina těchto 

subjektů byla již určitým způsobem do budování NSK nebo souvisejí-
cích procesů zapojena a konference měla za cíl zhodnotit celý průběh, 
výsledky a celkový stav přípravy implementace zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání. 

Rovněž se jednalo o vztazích mezi projektem NSK a souvisejícími 
aktivitami, zejména projektem Národní soustava povoláni, kte-
rý probíhá v gesci MPSV. V prezentacích i v diskusích vystoupili 

zástupci všech důležitých subjektů, jejich hodnocení stávajících výsledků 
bylo jednoznačně pozitivní a ochota podílet se na dalších postupech 
jasně deklarovaná.

V závěru roku 2007 začaly prakticky fungovat i procesy autorizace 
osob pro ověřování dílčích kvalifi kací a rovněž již proběhly i první 
zkoušky uchazečů o získání dílčích kvalifi kací. Celý systém NSK se 

tak začal uplatňovat v reálném životě.



17Další informace týkající se Národní soustavy kvalifi kací
Úspěšné zavádění NSK a uplatňování a využívání všech jejích vazeb 
je možné v prostředí, v němž je k dispozici dostatek transparentních, 
srozumitelných a aktuálních informací. V této souvislosti mají mimořádný 
význam další související informace. Mohou je zprostředkovat i vybrané 
internetové adresy.

http://www.msmt.cz/ 
Informace poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
Mimo jiné obsahují i texty zákonů, týkajících se vzdělávání

http://www.narodni-kvalifi kace/.cz
Informační systém Národní soustavy kvalifi kací v České republice

http://www.nuov.cz/
Informace o aktivitách Národního ústavu odborného vzdělávání, mimo 
jiné i o systémových projektech MŠMT

http://www.nsk.nuov.cz/ 
Informace o cílech, postupu a dosavadním vývoji systémového projektu 
MŠMT zaměřeného na rozvoj Národní soustavy kvalifi kací v ČR

http://www.univ.nuov.cz/
Informace o dosavadním vývoji systémového projektu MŠMT UNIV

http://www. nsp.cz/
Informace o cílech a postupu  Národní soustavy povolání

http://www.istp.cz/
Informace Integrovaného systému typových pozic

http://www.mpsv.cz/ 
Informace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí

http://portal.mpsv.cz/
Portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Obsahuje zejména informa-
ce týkající se poradenství a nezaměstnanosti

http://www.europass.cz/
Informace o činnosti českého centra Europass nabízející přístup k infor-
macím o nástroji a podporu zájemcům o jeho využívání

http://www.naric.cz/
Informace poskytované českou součástí evropské sítě národních infor-
mačních středisek pro uznávání akademického vzdělání a mobilitu ve 
vysokém školství.
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vzdělávání
1. KVALITA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A 
ROLE SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ



2 Kvalita odborného 
vzdělávání
a role sociálních

partnerů
1.

VYBRANÉ INFORMACE ZE STUDIE 
NÁRODNÍHO ÚSTAVU ODBORNÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ.

Zajišťování kvality odborného vzdělávání 
a přípravy se stalo předmětem zájmu EU 
usnesením Rady Evropské unie z prosince 

2002 a prohlášením evropských ministrů odpo-
vědných za vzdělávání v členských zemích unie, 
které bylo přijato na zasedání v Kodani ve dnech 
29. a 30. listopadu 2002 („Podpora spolupráce 
v zajišťování kvality se zvláštním zaměřením na 
výměnu modelů, metod a společných kritérii a prin-
cipů kvality v odborném vzdělávání a přípravě“).

Tendence k zavádění moderních systémů 
řízení organizací včetně zavádění systémů 
jakosti lze v ČR zaznamenat již po několik 

let. Jejich významnou podporu představuje vládní 
usnesení č. 458/2000 ze dne 10. května 2000 
o Národní politice jakosti České republiky. Mezi 
stěžejními úkoly státu ve vztahu ke stanoveným 
cílům je zde zařazena rovněž koordinace politiky 
jakosti ve sféře výchovy a vzdělávání ve školách, 
v celoživotním vzdělávání a v rekvalifi kacích pra-
covníků podle potřeb trhu práce.

Usilování o kvalitní odborné vzdělávání 
v jeho počáteční etapě i dalších etapách 
a různých formách je však zásadně pod-

míněno dosažením žádoucí úrovně rozvoje spo-
lupráce mezi institucemi poskytujícími odborné 
vzdělávání a sociálními partnery zejména ze 
sféry zaměstnání.

Bez adekvátního zapojení partnerů ze sféry 
práce působících na všech úrovních (národ-
ní, sektorové, regionální i lokální) do pro-

cesů spojených s přípravou, realizací i evaluací 
odborného vzdělávání, uskutečňovaného v rámci 
legislativně podporované a institucionálně zajišťo-
vané systematické spolupráce, nelze kvalitu pří-
pravy na povolání rozvíjet.



31 REALIZACE EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY V OBLASTI ZAJIŠŤO-
VÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY V ČR

1.1 POPIS MODELU EVROPSKÉHO SPOLEČNÉHO RÁMCE 
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

Evropská spolupráce umožnila výměnu zkušeností, vzájemné učení 
a dosažení shody. Tím se otevřela cesta ke společným zásadám, 
pokynům a nástrojům pro rozvoj kvality, což vedlo v roce 2003 

ke vzniku Společného rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborné-
ho vzdělávání a přípravy (CQAF). Přístup CQAF schválila Rada, která 
vyzvala členské státy i Komisi, aby tento přístup podpořily prostřednictvím 
dobrovolných praktických iniciativ zapojujících příslušné zainteresované 
strany. Společný rámec pro zajišťování kvality, jenž je slučitelný s větši-
nou stávajících systémů, poskytl společné zásady a referenční kritérium, 
které umožnily podpořit množství iniciativ na evropské a národní úrovni.

Model CQAF obsahuje čtyři vzájemně provázané prvky:
plánování,
realizaci,
evaluaci a hodnocení,
posouzení.

1.2 REFLEXE NÁVRHU EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE 
PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁ-
NÍ A PŘÍPRAVY (EQARF)

Navrhované Doporučení Evropského Parlamentu a Rady (EQARF) 
staví na zkušenostech získaných prostřednictvím používání spo-
lečného rámce pro zajišťování kvality a reaguje na požadavky 

členských států. Zajišťování kvality by mělo být chápáno jako nástroj 
neustálého zdokonalování odborného vzdělávání a přípravy na zákla-
dě cyklu kvality, v rámci kterého se odpovídajícím způsobem spojuje 
plánování, provádění, hodnocení/posuzování a přezkoumávání (review) 
odborného vzdělávání a přípravy. Zajišťování kvality představuje syste-
matický přístup ke kvalitě, který se otevřeně zaměřuje na role aktérů na 
různých úrovních a na vzájemné vztahy mezi nimi.
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4 PLÁNOVÁNÍ

V České republice je dlouhodobě stanoven 
Národní program rozvoje vzdělávání jako 
jeden ze základních prvků hlavních strate-

gických linií vzdělávací politiky státu. Význam 
zapojení sociálních partnerů do ovlivňování cílů 
a obsahu odborného vzdělávání podtrhuje i to, 
že potřeba rozvoje sociálního partnerství je zmí-
něna jako jeden z hlavních strategických směrů 
v materiálu Strategie celoživotního učení ČR. 
Zástupci zaměstnavatelské sféry se podílejí na 
stanovení cílů odborného vzdělávání a přípravy 
na národní, regionální i sektorové úrovni.

Na národní (celostátní) úrovni se sociální 
partneři účastní zejména formulování 
a připomínkování právních norem, vlád-

ních dokumentů a koncepcí rozvoje a fi nanco-
vání v oblasti vzdělávání prostřednictvím Rady 
hospodářské a sociální dohody. Problematikou 
vzdělávání se v Radě zabývá pracovní tým pro 
vzdělávání a lidské zdroje.

Na regionální úrovni se angažují v kraj-
ských Radách hospodářské a sociální 
dohody a v Radách pro rozvoj lidských 

zdrojů, při vytváření strategických dokumentů na 
úrovni krajů, při posuzování návrhů optimalizace 
sítě škol a změn oborové skladby v rámci nabídky 
odborného vzdělávání a přípravy.

Na sektorové úrovni spolupracují na for-
mulaci kvalifi kačních požadavků v dané 
profesní oblasti a tvorbě kvalifi kačních 

a hodnoticích standardů, které jsou využívány 
pro tvorbu kurikulárních dokumentů – Rámcových 
vzdělávacích programů pro jednotlivé obory 
vzdělání.

Na úrovni poskytovatelů vzdělávání je 
žádoucí jejich participace při vytváření 
školních vzdělávacích programů, které 

kromě rámcových (plošně vytyčených) cílů zohled-
ňují specifi cké vzdělávací cíle školy v návaznosti 
na potřeby regionálního trhu práce i nadstandard-
ní požadavky konkrétních zaměstnavatelů včetně 
plánování podmínek spolupráce mezi vzdělávací 
institucí a zaměstnavateli.

Pokud jde o mechanismy zapojování soci-
álních partnerů do odborného vzdělávání, 
pak spolupráci odborného školství se soci-

álními partnery na národní úrovni dlouhodobě 
usnadňuje zapojování zástupců rozhodujících 
organizací do činnosti oborových skupin. Rámec 
oborových skupin zahrnuje více úrovní - od celo-
státní, dané koncepční skupinou MŠMT, která je 
tvořena zástupci ministerstev, krajských orgánů 
a sociálních partnerů, po regionální, danou mož-
ností vytvářet regionální pracovní skupiny, ve kte-
rých se mohou angažovat zástupci místních fi rem, 
podnikatelé, regionální a místní úřady atd.

REALIZACE

Vliv sociálních partnerů na stanovení plánů 
rozvoje odborného vzdělávání je velmi 
důležitým prvkem, který na národní a sekto-

rové úrovni usnadňuje dosažení konsensu pokud 
jde o obsah a způsob realizace vzdělávání smě-
řujícího k příslušné kvalifi kaci. Na místní úrovni 
umožní zohlednit specifi cké podmínky poskytova-
telů i příjemců odborného vzdělávání s přihlédnu-
tím k dostupným zdrojům, kapacitám, regionálním 
potřebám apod.

V České republice mohou sociální partneři 
ovlivňovat nejen koncepci cílů a obsahu 
odborného vzdělávání, ale i jeho rámcovou 

organizaci v daném oboru vzdělání na národní 
i místní úrovni, zejména prostřednictvím spoluprá-



5ce při tvorbě kurikulárních dokumentů. V období reformy vzdělávacího 
systému zde dochází k uplatňování dvoustupňové tvorby kurikula. Je 
založeno na rámcových vzdělávacích programech (RVP), které přímo 
ovlivňují vzdělávání na úrovni koncepce, a na školních vzdělávacích 
programech (ŠVP), které školám umožňují uskutečnit vlastní pojetí na 
základě RVP.

Cílem kurikulární reformy v ČR je umožnit pružnější profi laci absol-
ventů podle podmínek školy, potřeb regionálního trhu práce, 
vývoje oboru, schopností a zájmů žáků a zároveň zajistit, že se 

všem žákům dostane srovnatelného vzdělání odpovídajícího potřebám 
moderního trhu práce i občanského života. Kurikulární reforma tak dává 
možnost školám a spolupracující sociálním partnerům vytvářet vlastní 
vzdělávací programy a podílet se i na jejich projektování.Pro obsah 
odborného vzdělávání jsou stanoveny požadované výsledky vzdělávání 
(vědomosti, dovednosti a návyky) a rámcově učivo. Praktické dovednosti 
jsou propojeny s teorií. Důraz se klade na výsledky vzdělávání, učivo je 
chápáno jako prostředek vzdělávání, ne jako cíl vzdělávání.

Sociální partneři se zúčastňují zejména řešení otázek, které jsou spo-
jeny s obsahem odborné části vzdělávání, s obsahem a potřebnou 
délkou praktické části odborné přípravy a způsoby její realizace. 

Při přípravě ŠVP škola podrobně plánuje i oblast spolupráce se sociální-
mi partnery a navazuje s nimi kontakty. Z dosavadních zkušeností ovšem 
vyplývá, že podněty pro navazování vzájemné spolupráce mezi konkrét-
ními školami a podniky vycházejí převážně z iniciativy škol. Situace se 
ovšem liší region od regionu, škola od školy.

Významnou pozitivní roli v tomto směru hrají zejména následující 
faktory:

význam daného odvětví v regionu,
tradice školy a její dosavadní kontakty s významnými a dlouhodobě 
fungujícími (ekonomicky stabilními) regionálními podniky/fi rmami,
aktivita školského managementu.

V každém pečlivě připraveném ŠVP by měl být uveden výčet spolu-
pracujících sociálních partnerů, formy předpokládané spolupráce 
a způsoby jejího provádění, procesy monitorování a hodnocení 

dosažených výsledků. Mezi žádoucí formy a způsoby spolupráce patří 
participace sociálních partnerů na zajišťování praktické složky přípravy, 
na vzdělávání učitelů (např. předávání aktuálních odborných vědomostí 
a dovedností, v oblasti moderních technologií, umožňování odborných 
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6 stáží), vzdělávání zaměstnanců fi rmy realizované školami (např. jazy-
kové kurzy, kurzy PC), na materiálním a technickém zabezpečování 
výuky, sponzorování různých školních akcí, sponzorování jednotlivých 
žáků, apod.

EVALUACE

Role sociálních partnerů při evaluaci odborného vzdělávání je neza-
stupitelná v oblasti poskytování přímých i zpětnovazebních infor-
mací nejen o kvalifi kačních požadavcích zaměstnavatelů a jejich 

nárocích na kompetence absolventů odborných škol – tj. o jejich očeká-
váních ve vztahu ke školskému systému. Velmi významná je rovněž jejich 
participace při závěrečné evaluaci zejména z hlediska posuzování při-
pravenosti absolventů pro výkon daného povolání.

V České republice zodpovídá na národní úrovni za externí moni-
torování a vnější hodnocení školského systému (včetně systému 
odborného vzdělávání a přípravy) Česká školní inspekce (ČŠI). 

ČŠI je orgánem státní správy do jehož působnosti spadá hodnocení 
a analýza činnosti škol (kromě škol vysokých) a školských zařízení. ČŠI 
inspektuje také v případech, kdy se v rámci odborného vzdělávání 
uskutečňuje praktické vyučování či odborná praxe na pracovištích mimo 
školu. V období reformy vzdělávacího systému se výrazné změny pro-
jevují zejména v metodice inspekční činnosti, jejímž cílem je nastartovat 
procesy podporující vlastní hodnocení škol a zaměřené na jejich rozvoj 
a inovace. Od roku 2005 bylo vlastní hodnocení (autoevaluace) škol 
v ČR legislativně zakotveno.

Významnou příležitost ke zvýšení zainteresovanosti sociálních part-
nerů na evaluaci odborného vzdělávání poskytlo v období let 
2004 -2008 řešení systémových projektů MŠMT fi nancovaných 

Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Jde např. o projekt NSK 
– Rozvoj Národní soustavy kvalifi kací podporující propojení počáteč-
ního a dalšího vzdělávání, který významně podpořil aktivity sociálních 
partnerů při stanovení kvalifi kačních požadavků. Podíleli se hlavně na 
tvorbě kvalifi kačních standardů, které stanovují, jakými kompetencemi 
musí pracovník vykonávající určité povolání disponovat a k jejichž 
osvojení pak směřuje koncepce obsahu vzdělávání v oboru. K danému 
kvalifi kačnímu standardu vznikají také hodnoticí standardy, které slouží 
k objektivnímu posuzování toho, zda absolvent určitého oboru vzdělání 
(kadeřník, kuchař, zedník, automechanik atd.) tyto kompetence zvládá.



7Pokud jde o další způsoby předávání informací o kvalifi kačních 
požadavcích a nárocích zaměstnavatelů na kompetence absolven-
tů, jsou významným přínosem analýzy potřeb trhu práce realizované 

v rámci jiného systémového projektu MŠMT VIP - Kariéra, v jehož rámci 
byl vytvořen integrovaný Informační Systém o uplatnění Absolventů škol 
na trhu práce (ISA), který zájemcům o vzdělávání poskytuje informace 
nejen o vzdělávací nabídce škol a oborech, ale i o trhu práce a dob-
rém či problematickém uplatnění absolventů škol. Pro účely vytváření 
informačního systému ISA, byla uskutečněna řada empirických šetření 
zaměřených na připravenost absolventů pro vstup na trh práce.

Na oblast spolupráce mezi školami a sociálními partnery v oblasti 
závěrečné evaluace byl zaměřen třetí ze systémových projektů 
MŠMT – Kvalita I (Vytvoření systému externího monitorování 

a hodnocení). V jeho rámci vznikla také koncepce nové závěrečné zkouš-
ky v oborech středního vzdělání s výučním listem (typu ISCED 3 C). Na 
přípravě nové závěrečné zkoušky se významně podíleli zástupci zaměst-
navatelů, kteří spolupracovali na tvorbě obsahu jednotných zadání závě-
rečné zkoušky i na praktickém ověřování zkoušek na pilotních školách.

Za přínos lze zejména považovat získání důležitých poznatků 
o požadavcích sféry práce na absolventa příslušného oboru a také 
posuzování možností, jakým způsobem a v jakém rozsahu je lze 

přímo uplatnit v obsahu závěrečné zkoušky. V průběhu závěrečných 
zkoušek plní odborníci z praxe neméně významnou roli jako členové 
zkušební komise. Jejich účast při závěrečné zkoušce je přínosná, protože 
přináší zpětnou vazbu mezi vzdělávací a zaměstnavatelskou sférou: 
poskytuje přehled o tom, do jaké míry výuka odpovídá požadavkům 
praxe, vypovídá i o úrovni jednotlivých škol.

POSOUZENÍ

Evropský referenční rámec by měl zahrnovat cyklus zajišťování 
a zlepšování kvality s výše popsanými fázemi pro plánování, 
realizování, hodnocení a přezkoumávání odborného vzdělávání 

a přípravy na základě společných kritérií kvality, indikačních deskriptorů 
a ukazatelů. Monitorovací procesy, včetně kombinace interních a exter-
ních hodnotících mechanismů, musí vhodně stanovit členské státy tak, 
aby určily na jedné straně silné stránky a na druhé straně i oblasti, ve 
kterých je třeba dosáhnout zlepšení. Rámec by měl zahrnovat i nástroje 
pro zjištění efektivity.
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8 Obecně lze konstatovat, že k systematickému hodnocení proce-
su zapojování sociálních partnerů do odborného vzdělávání 
v České republice nedochází. Problematika je víceméně revido-

vána a posuzována z různých hledisek „ad hoc“, zejména při identifi -
kaci určitých problematických oblastí odborného vzdělávání, pro jejichž 
řešení může mít podpora sociálního partnerství významný přínos. Jedním 
z významných impulsů pro revizi současných podmínek sociálního part-
nerství bylo zjištění nepříznivého demografi ckého vývoje, který vytvoří 
složitou situaci ve středním vzdělávání. Po roce 2009 dojde k prudkému 
propadu počtu žáků středních škol a jejich naplněnost žáky v počáteč-
ním vzdělávání se postupně sníží o čtvrtinu až třetinu.

Tento vývoj bude mít výrazné důsledky nejdříve pro střední vzdělá-
vání, v dalších letech pak pro zaměstnavatelskou sféru (trh práce). 
Tato skutečnost vedla MŠMT k vypracování Návrhu možných řešení 

problémů spojených s poklesem počtu žáků nastupujících do středních 
škol v návaznosti na pokrytí potřeb trhu práce (květen 2008), ve kterém 
je jako jedno z hlavních opatření pro podporu odborného vzdělávání 
stanoveno prohlubování spolupráce škol a zaměstnavatelů. Dokument 
se podrobněji zabývá možnostmi odstranění různých bariér spolupráce 
škol a zaměstnavatelů, které tvoří např. nízká motivace zaměstnavatelů 
ke spolupráci se školami v oblasti umožňování praktické složky přípravy 
na svých pracovištích, absence vhodných pobídek apod. Navrhuje rov-
něž kroky směřující k pozitivní motivaci zaměstnavatelů: např. v daňové 
oblasti zohlednění nezbytných nákladů spojených se zabezpečením 
praktické přípravy žáků škol u zaměstnavatele, daňové zvýhodnění 
zaměstnavatele v případě, že je ochoten hradit pedagogickou činnost 
svých zaměstnanců, podporu zaměstnavatelů zajišťujících a poskytují-
cích zařízení pro školy. V oblasti pracovněprávní jde např. o vymezení 
odpovědnosti účastníků (škola, podnik a žák) při praktickém vyučování, 
vymezení odpovědnosti účastníků (škola, podnik a žák) při zajištění bez-
pečnosti práce a ochrany zdraví, zjednodušení předpisů pro vyplácení 
odměn odborníkům z praxe – externím učitelům. Materiál je v současnos-
ti projednáván s příslušnými resortními ministerstvy a zástupci sociálních 
partnerů, poté bude předložen k vládnímu projednání. Jeho následná 
realizace může významně přispět k rozvoji sociálního partnerství v ČR.



91.3 EVROPSKÁ SÍŤ PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALI-
TY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ

Evropská síť pro zajišťování kvality v odbor-
ném vzdělávání a přípravě (ENQA-VET) 
byla ustanovena Evropskou komisí v říjnu 

2005 k podpoře spolupráce v zajišťování kva-
lity se zvláštním zaměřením na výměnu modelů, 
metod a společných kritérií a principů kvality 
v odborném vzdělávání a přípravě. Je platformou 
pro výměnu zkušeností, pro diskuse a dosažení 
konsensu při tvorbě konkrétních návrhů na evrop-
ské úrovni. ENQA-VET se skládá ze zástupců 23 
členských států (včetně ČR), jejím posláním je roz-
voj, rozšiřování a propagace nejlepší evropské 
praxe a řízení v oblasti zajišťování kvality odbor-
ného vzdělávání a přípravy jak na systémové 
úrovni, tak na úrovni poskytovatelů OVP.

1.4 NÁRODNÍ SÍŤ PRO PODPORU ZAJIŠŤO-
VÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Národní síť pro podporu zajišťování kvali-
ty odborného vzdělávání (dále národní 
síť) byla založena MŠMT v roce 2007 

s vědomím důležitosti zajišťování kvality v odbor-
ném vzdělávání a rovněž jako reakce na exis-
tenci mezinárodní sítě podobného charakteru (viz 
ENQA-VET). Národní síť též představuje referenč-
ní místo pro zajišťování kvality (national quality 
assurance reference point), který rozšiřuje činnost 
Evropské sítě pro zajišťování kvality v odbor-
ném vzdělávání a přípravě na národní úroveň. 
Umožní tak co nejefektivnější obousměrný přenos 
informací (z evropské na národní úroveň a nao-
pak), napomůže vzájemné spolupráci, podpoří 
společné projekty a aktivity, umožní kvalifi ko-
vanou diskusi a v případě potřeby i koordinaci 
v zajišťování kvality napříč evropským prostorem 
odborného vzdělávání. Národní síť se skládá 
z 11 zástupců institucí významně ovlivňujících 
kvalitu odborného vzdělávání. 

V současnosti to jsou:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Česká školní inspekce,
přímo řízené organizace MŠMT (Národní 
ústav odborného vzdělávání, Národní institut 
pro další vzdělávání),
sociální partneři (Svaz průmyslu a dopravy 
České republiky, Českomoravská konfedera-
ce odborových svazů, Hospodářská komora 
České republiky),
Unie školských asociací ČR – CZESHA,
významná česká fi rma (Škoda Auto a.s.).

Národní síť je platforma otevřená zástupcům insti-
tucí, které významně ovlivňují v ČR kvalitu odbor-
ného vzdělávání.

2 SPECIFIKA ROZVOJE PARTNERSTVÍ A KVA-
LITY VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Pro porovnání rozdílů v úrovni sociálního part-
nerství v rámci odborného vzdělávání a pří-
pravy bylo vybráno Nizozemsko, Polsko 

a Rakousko. Každá kapitola obsahuje grafi cké 
zpracování vzdělávacího systému příslušné země 
spolu s komentářem zaměřeným na sekundární, 
postsekundární, příp. terciární stupeň vzdělávání 
a odborné přípravy. Jsou zde obecné informace 
o sociálním partnerství v dané zemi, ale současně 
se zabývají vlivem sociálních partnerů na pláno-
vání kurikula, mapují spolupráci škol se sociálními 
partnery – sponzoring, materiální a technické 
zabezpečení výuky, participaci sociálních part-
nerů na zajišťování praktické výuky. Zabývají se 
také podílem sociálních partnerů na zajišťování 
kvality škol a na evaluaci odborného vzdělávání, 
ale i vzájemnou spoluprací v oblasti vzdělávání 
mezi školami a zaměstnavateli. Kapitola věnova-
ná Nizozemsku je zároveň doplněna příkladem 
dobré praxe.
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10 3 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

3.1 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY SOCIÁLNÍHO 
PARTNERSTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Následující přehled přináší syntézu a čás-
tečný rozbor těch ustanovení platných 
právních předpisů, které tvoří právní 

rámec pro rozvoj sociálního partnerství ve vzdě-
lávání. Přehled je zaměřen především na ustano-
vení legislativy, která umožňují nebo konkrétně 
upravují možnou spolupráci mezi školami a fi rma-
mi, a to jak na místní, tak i regionální a národní 
úrovni.

Jedním z výchozích předpokladů sociálního 
partnerství škol a sféry práce jsou ta ustanove-
ní zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), která stanoví základní 
zásady a cíle vzdělávání. Kapitola se zabývá 
rozborem některých ustanovení školského zákona, 
která mají vliv na sociální partnerství, a to zejmé-
na s ohledem na oblast kurikulárních dokumentů, 
ale i formy vzdělávání či organizaci a průběh 
závěrečných zkoušek. 

V případě závěrečné zkoušky je ustanovením 
§ 74 odst. 7 školského zákona významně 
posílen vliv sociálních partnerů na odbor-

né vzdělávání, a to stanovením povinné účasti 
odborníka z praxe při zkouškách v oborech 
vzdělání, kde žáci získávají výuční list. Zabývá se 
také např. praktickým vyučováním, které poskytu-
je značný prostor k sociálnímu partnerství mezi 
školami a fi rmami a při splnění všech zákonem 
stanovených podmínek může probíhat koordino-
vaná teoretická i praktická výuka podle představ 
škol i fi rem.

Poměrně liberálně pojatou formou spoluprá-
ce, která je právními předpisy regulovaná 
pouze rámcově, je marketingová spolupráce 

fi rem se školami. Ta je z legislativního hlediska 
upravena pouze z pohledu daňového (zákon 
č. 586/1992 Sb.), živnostenského (zákon č. 
455/1991 Sb.) a dále z pohledu podmínek 
hospodaření veřejných škol (např. pro hospo-
daření příspěvkových organizací zřízených kraji 
mj. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů). Jednou z výhod 
této formy spolupráce je např. možnost snižování 
základu daně v rozsahu stanoveném zákonem. 
Uvedené právní předpisy se regulačně projeví 
v této oblasti v závislosti na formě spolupráce 
fi rem a škol. 

V zásadě lze jednotlivé formy takové marketin-
gové spolupráce rozdělit do tří kategorií:

dárcovství,
sponzoring,
jiná obchodní spolupráce.

Praxe ukazuje, že zejména velké fi rmy velmi 
intenzivně usilují o konkrétní formy marketingové 
spolupráce v oblasti vzdělávání, a to s jasným 
cílem: zajistit reprodukci svých pracovních sil. Na 
příkladu podniku Metrostav Praha lze dokumen-
tovat, že existují dva základní nástroje, jak efek-
tivně zajistit zájem absolventů středního vzdělání 
s výučním listem:

cílený marketing,
smluvní vztah.

Cílený marketing 
Z pohledu fi rmy jde o dlouhodobé a záměrné 
budování povědomí o „značce“ fi rmy jako o spo-
lehlivém a perspektivním zaměstnavateli. Spočívá 
v systematické a dlouhodobě vedené reklamní 
kampani, jejímž cílem je přesvědčit cílové skupi-
ny (žáky posledních ročníků ZŠ a jejich rodiče, 
pedagogické pracovníky ZŠ, žáky a pedagogic-
ké pracovníky středních odborných škol a střed-



11ních odborných učilišť, školská poradenská zaří-
zení apod.), že fi rma garantuje na velmi dlouhé 
období (řádově desítky let) nabídku využití kvalifi -
kované pracovní síly ve vymezených oborech.

Smluvní vztah 
Firma může realizovat smluvní vztah s kteroukoliv 
z cílových skupin, což v praxi znamená, že se 
tedy sociální partnerství ve vzdělávání nemusí 
omezit právě a jen na smluvní vztah fi rmy se 
školou, ale lze ji realizovat např. také smluvním 
vztahem mezi fi rmou a konkrétním žákem (pod-
pora žáka ze strany fi rmy). Konkrétní formou takto 
pojatého sociálního partnerství pak mohou být 
vzájemné závazky fi rmy a žáka zakotvené ve 
smlouvě o podpoře odborného vzdělávání.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
Ten se sice netýká bezprostředně vzdělá-

vání v rámci formální vzdělávací soustavy, ale 
vstupuje do oblasti, která dosud nebyla právní 
normou systémově podchycena – jde o proble-
matiku uznávání vzdělání dosaženého mimo 
ofi ciální vzdělávací systém a nabízí prostor pro 
sociální partnerství škol a fi rem minimálně v násle-
dujících rovinách:

spolupráce školy a fi rem při ověřování výsled-
ků dalšího vzdělávání zaměstnanců fi rem; jde 
o další z možných forem, jak umožnit zvýšení 
kvalifi kace (stupně vzdělání) zaměstnanců (ale 
totéž samozřejmě platí i pro živnostníky), aniž 
by uchazeč o příslušnou kvalifi kaci musel být 
žákem nebo studentem školy),
spolupráce školy a fi rem při samotném budo-
vání fi remního systému dalšího vzdělávání, 
na základě něhož získávají zaměstnanci dílčí 
kvalifi kace nezbytné jednak pro výkon profese 
a jednak pro pozdější získání úplné kvalifi kace 
(stupně vzdělání),

spolupráce školy a fi rem při získávání autoriza-
ce podle zákona č. 179/2006 Sb.- tedy jak 
škola, tak i fi rma (nebo její jednotliví zaměst-
nanci – odborníci) mohou být tzv. autorizova-
nou osobou podle tohoto zákona a tím ovlivnit 
proces ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání.

Do této kategorie sociálního partnerství 
lze jistě zařadit i šanci fi rem, resp. jejich 
zastřešujících organizací na národní úrov-

ni, ovlivnit postupně budovanou Národní sousta-
vu kvalifi kací tak, aby skladba dílčích i úplných 
kvalifi kací odpovídala mj. právě potřebám pod-
nikatelské praxe.

3.2 ROZVOJ SPOLUPRÁCE ŠKOLSKÉ 
A ZAMĚSTNAVATELSKÉ SFÉRY Z POHLEDU 
VEŘEJNÝCH ŠKOL

Odborné školy spolupracují s množstvím 
sociálních partnerů, mezi nimiž jsou 
fi rmy regionální i nadregionální, zaměst-

navatelské svazy a profesní organizace, úřady 
práce, vysoké školy a další vzdělávací subjekty, 
výzkumné ústavy, atp. Široká paleta sociálních 
partnerů byla v této kapitole demonstrována na 
pěti příkladech středních odborných škol různého 
zaměření: od škol technických s obory automobil-
ními a elektro (SOŠ a G v Liberci, SOŠ a SOU 
Kladno), přes školu chemickou (Střední průmyslo-
vá škola chemická v Brně) a sklářskou (SPŠ kera-
mická a sklářská v Karových Varech), až po školu 
gastronomie (SOU gastronomie v Praze). Každá 
škola zpracovává ve svém dlouhodobém záměru 
pětiletý výhled v oblasti rozvíjení sociálního part-
nerství. Koncepční záměry škola rozpracovává 
v plánu práce pro každý školní rok do podoby 
konkrétních úkolů pro rozvíjení spolupráce se 
sociálními partnery.
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12 SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÉ PRAXE

Pro školu má největší význam zajištění odborného výcviku a odborné 
praxe ve fi rmách. S fi rmami, kde žáci výcvik a praxi provádějí, 
školy uzavírají smlouvy o vzájemné spolupráci. Ze zkušeností škol 

vyplývá, že neustále klesá počet právnických a fyzických osob, které 
jsou ochotny a schopny praxi zajistit v požadovaném rozsahu a kvalitě. 
Zejména se to týká menších fi rem, které nemají pracovníky s takovou 
rezervou v pracovní náplni, aby se mohli minimálně týden žákovi souvis-
le věnovat, seznamovat ho s problematikou daného pracoviště, zadávat 
mu úkoly, kontrolovat je po něm, konzultovat zprávu z praxe a vykoná-
vat další činnosi s praxí spojené.

V některých školách ovšem absolvují odborný výcvik a odbornou 
praxi na pracovištích fi rem všichni žáci oborů s výučním listem 
a maturitní zkouškou, a to plně v režii fi rmy, tzn. že fi rmy nesou 

veškeré náklady s tím spojené. Velký zájem je např. o žáky oborů kuchař 
a číšník ze strany hotelů a restaurací. Firmy si uvědomují, že tak mohou 
žáky dobře poznat při práci, ovlivnit jejich přípravu podle svých potřeb 
a získat je jako své budoucí zaměstnance.

Zájmem školy je zajistit ve fi rmách odborný výcvik žáků, pro fi rmu 
může být zase přínosem produktivní práce žáků a možnost vybrat 
si své příští zaměstnance. Zájem některých fi rem o žáky v odbor-

ném výcviku je dlouhodobý a leckde je větší než možnosti školy (staveb-
ní obory, zámečníci, obráběči kovů, svářeči). O některé provozy není 
zájem ze strany žáků a škola nabídku fi rmy nevyužije (např. z důvodu 
zátěžového prostředí, prašnosti a hlučnosti). V případě nových fi rem je 
vhodné veškeré výhody a nevýhody plynoucí z této spolupráce s fi rmou 
podrobně projednat před podpisem smlouvy.

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ EXKURZE PEDAGOGICKÝCH PRA-
COVNÍKŮ

Školy mají zájem, aby jejich učitelé byli dále vzděláváni přímo 
odborníky z fi rem, kteří je mohou připravit např. pro práci s novými 
technologiemi. Vzdělávání učitelů může být přínosem i pro fi rmu, 

neboť proškolení učitelé přenášejí nové poznatky do výuky žáků ve škole 
a do přípravy účastníků rekvalifi kačních kurzů, takže tito absolventi jsou již 
pro práci s novými technologiemi připraveni. Vzdělávání učitelů v partner-
ských fi rmách se realizuje ve formě jednodenní exkurze nebo vícedenní 
(nejčastěji třídenní) stáže. Během exkurzí a stáží si učitelé osvojují nové 



13výrobní postupy při práci v přípravných centrech pro výrobu. Jednodenní 
školení probíhají průběžně po celý rok a učitelé se zde seznamují se 
současnými provozy, technologiemi, trendy i používanými materiály.

ODBORNÍCI Z PRAXE JAKO UČITELÉ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Odborníci z praxe mohou ovšem, byť v menší míře, zajišťovat kro-
mě odborného výcviku a odborné praxe také výuku odborných 
předmětů přímo na škole. Zaměstnavatelé pracovníky pro výuku 

uvolňují, ale neodpracované hodiny musí nahradit, neboť jsou za výuku 
školou odměňováni.

ŠKOLY POŘÁDAJÍ KURZY PRO PRACOVNÍKY FIREM A ÚŘADY 
PRÁCE

Školy mohou na základě různých certifi kátů realizovat profesní vzdě-
lávání pracovníků (např. profesní vzdělávání řidičů z povolání). 
Školy rovněž poskytují pro zaměstnance fi rem modulové kurzy při-

pravené podle zadání fi rmy „na míru“. Např. pořádají pro fi rmy školení 
pro obráběče kovů, školení o bezpečnosti práce na obráběcích strojích 
atd. Některé školy provádějí ve fi rmách školení pedagogického minima 
(40 hodin kombinovaného studia, tj. tři dny ve škole a samostudium), kte-
ré je určeno pro nové instruktory žáků. Ve spolupráci s úřady práce školy 
zajišťují výuku v odborných kurzech pro dlouhodobě nezaměstnané.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHŮ NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Obvykle se učební dokumenty projednávají s personalistou firmy 
a dalšími odborníky. Firma sdělí své požadavky na to, co by 
žáci měli umět. Úlohou školy je transformovat tyto požadavky 

do podoby vzdělávacích výsledků ve školním vzdělávacím programu 
(ŠVP). Návrh ŠVP je znovu konzultován s významnými zaměstnavateli.
Pravidelné schůzky zástupců podniků s učiteli odborných předmětů se 
běžně uplatňují prakticky na všech školách. Jejich smyslem je výmě-
na zkušeností, sjednocení výuky výrobních postupů, doplnění výuky 
o specifika uplatňovaná ve firmě, apod. Dobrou příležitostí pro diskusi 
nad plánovanými a dosaženými výsledky vzdělávání jsou pak závě-
rečné a maturitní zkoušky, kterých se účastní odborníci z praxe jako 
členové zkušebních komisí. Školy usilují o to, aby získaly názory a při-
pomínky zaměstnavatelů ke vzdělávacímu programu školy a zadání 
závěrečné/maturitní zkoušky a tím jistou garanci toho, že požadavky 
zaměstnavatelů a příprava žáků jsou v souladu. 
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14 Firmy nebo profesní organizace, které se ško-
lou projednávají její vzdělávací programy 
a zadání zkoušek, získávají nezprostředko-

vané informace o obsahu vzdělávání v oboru, 
který mohou ovlivňovat tak, aby vyhovoval jejich 
současným i budoucím potřebám. To je důležité 
např. i při přijímání absolventů, k nimž fi rmy zau-
jímají z pohledu škol různé postoje (požadují buď 
univerzální kompetence nebo pracovníky, které 
si mohou sami vychovat a přizpůsobit k obrazu 
svému či vůbec o absolventy zájem nemají). 

V tomto případě nadmíru platí, že těžiště 
personální práce je v dlouhodobém ovliv-
ňování a zdokonalování přípravy mladých 

odborníků pro potřeby fi rmy, tj. trvalá spoluprá-
ce se školou zejména při zajišťování odborné 
praxe žáků.

ROZVOJ EVALUACE ODBORNÉHO VZDĚLÁ-
VÁNÍ

Velký důraz na spolupráci odborných škol 
se zaměstnavateli je kladen při závěreč-
ném ověřování výsledků vzdělávání žáků 

v oborech vzdělání s výučním listem. Odborníci 
z praxe se přímo účastní závěrečných zkoušek 
a jako členové zkušebních komisí mají právo 
spolurozhodovat o klasifi kaci žáka. Účast u 
zkoušek je v současné době založena spíše na 
osobních vazbách odborníka k vedení školy než 
na pověření vhodného experta příslušnou pro-
fesní organizací. Do budoucna bude zapotřebí 
podpořit aktivní účast zaměstnavatelů vhodnými 
motivačními nástroji.

ZÁSTUPCI FIREM POMÁHAJÍ ŠKOLE PŘI 
NÁBORU ŽÁKŮ

Firmy jsou aktivní nejen při nabídce zaměst-
nání pro absolventy školy, ale vystupují 
aktivně již při náboru žáků do 1. ročníků. 

Ředitelé škol připravují na začátek školního roku 
např. setkání zástupců úřadů práce, výchovných 
poradců a fi rem, které se uskutečňují ve školách, 
příp. ve fi rmách.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY PRO ŽÁKY 
I VEŘEJNOST

Školy připravují ve spolupráci s fi rmami různé 
prezentace výrobků či soutěže pro žáky. 
Některé školy např. provozují autoškolu pro 

výuku žáků automobilních oborů. V rámci ved-
lejší hospodářské činnosti je autoškola otevřena 
i pro veřejnost v rozsahu všech skupin řidičského 
oprávnění. Veřejnost má možnost využívat rovněž 
školní autoservis. Na opravách vozidel se podíle-
jí žáci 2. a 3. ročníků, kteří jsou odměňováni za 
produktivní práci.

INICIATIVA ZAMĚSTNAVATELSKÝCH ORGA-
NIZACÍ A ÚŘADŮ PRÁCE

Zájem o plynulý dialog mezi zaměstnavateli 
a školami mají úřady práce, hospodářské 
komory, profesní organizace a asociace, 

kde se setkávají jak zástupci fi rem, tak ředitelé 
a učitelé odborných škol.

3.3 SPOLUPRÁCE ŠKOLSKÉ A ZAMĚSTNA-
VATELSKÉ SFÉRY Z POHLEDU SOUKROMÝCH 
ŠKOL

Zájmem každé soukromé školy jako zaměst-
navatele, je zabezpečit si vysokou úroveň 
svých kvalifi kovaných pedagogických pra-

covníků, která přímo souvisí s udržením jejího 
postavení na trhu vzdělávání. Současně však 
je další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků (DVPP) pro ně legislativně danou povinností. 
Všechny dotazované školy organizují své DVPP 
plánovitě a vzdělávací aktivity pro tyto pracovní-
ky jim nabízí celá řada externích subjektů.



15Soukromé školy lze rozdělit do dvou skupin:
soukromé školy jako dceřiné společnosti akci-
ových společností: SPŠ dopravní, a.s. Praha, 
Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojí-
renské, odštěpný závod, Střední škola technic-
ká AGC a.s.;
samostatné soukromé školy: SOU DAKOL s.r.o., 
Petrovice u Karviné, SOU tradičních řemesel 
a Vyšší odborná škola, s.r.o. Brno, Soukromá 
střední škola jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky České Budějovice s.r.o., 
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, 
Dobruška),

Soukromé školy jako dceřiné společnosti jsou 
již svým právním postavením předurčeny 
k úzké spolupráci se svým hlavním sociálním 

partnerem – zřizovatelem. Tyto školy systematic-
ky plánují svoji činnost pro sociálního partnera 
v systému rozvoje lidských zdrojů na několika 
úrovních:

příprava žáků pro zaměstnanecké pozice,
praxe žáků přímo na pracovištích a.s.,
projekty k přípravě konkrétních pozic,
další vzdělávání zaměstnanců a.s., zvyšování 
kvalifi kace, profesní nebo periodické kurzy, 
akreditované kurzy.

Druhá skupina soukromých škol má svoji 
pozici daleko složitější. Dotazované ško-
ly považují spolupráci školy se sociálními 

partnery za jednu ze základních součástí jejich 
celkové strategie v odborném vzdělávání. Vždy se 
musí jednat o akt oboustranné vůle škol a zaměst-
navatelů a toho je někdy velmi těžké dosáhnout.

ROZVOJ KURIKULA

Již nyní jsou v soukromých školách vybráni 
odborníci z organizací sociálních partnerů, kte-
ří se budou spolupodílet na obsahu zejména 

odborných předmětů a zvláště pak odborného 

výcviku u jednotlivých učebních i studijních obo-
rů. Požadavky sociálních partnerů jsou zapra-
covávány do ŠVP. Rozvoji evaluace odborného 
vzdělávání je věnována v soukromých školách 
mimořádná pozornost. Jedná se přímou vazbu na 
možnost využití moderních pracovních zařízení 
a prostor u sociálních partnerů, nutných pro kva-
litní odborný výcvik a následné uplatnění absol-
ventů trhu práce.

ROZVOJ MATERIÁLNÍCH A FINANČNÍCH 
ZDROJŮ

U soukromých škol, které jsou jako dceřiné 
společnosti a.s., se jedná o velmi těsnou 
spolupráci na velmi dobré úrovni. Sociální 

partneři poskytují školám fi nanční příspěvky 
a také zajišťují rekonstrukce a opravy objektů škol 
na své náklady. Jiné postavení mají samostatné 
soukromé školy. Sociální partneři podporují školu 
formou materiální pomoci, a to především v oblas-
tech poskytování nástrojů, příslušenství ke strojům, 
polotovarů, výrobků pro účel učebních pomůcek, 
měřidel apod. Na základě smlouvy o spolupráci 
jsou společnosti připraveny poskytovat podobné 
učební pomůcky v mnohem větším rozsahu.

3.4 SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELSKÉ 
A ŠKOLSKÉ SFÉRY Z POHLEDU ZAMĚSTNA-
VATELŮ

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PARTNERSTVÍ 
Z POHLEDU HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

Hospodářská komora ČR vyslovuje názor, 
že sociální partnerství v ČR není v součas-
né době řízeno a koordinováno z centrální 

úrovně a na této úrovni nejsou uplatňovány nástro-
je pro jeho rozvíjení. Pro koordinaci sociálního 
partnerství na centrální úrovni chybí silný integrující 
prvek spočívající v podpoře politické, fi nanční, 
případně věcné (legislativní). 
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16 V praxi škol, fi rem a dalších sociálních partnerů se uplatňuje neforma-
lizovaná, nekodifi kovaná a nepodporovaná spolupráce založená 
na vzájemné výhodnosti. Jak dokumentují doložené příklady pra-

xe, naplňuje se spolupráce škol a zaměstnavatelů nejrůznějšími forma-
mi. Tato skutečnost jen dokladuje, že při absenci systémové podpory 
sociálního partnerství probíhá řada aktivit ad hoc na základě iniciativy 
škol a fi rem. Převážná většina sociálních partnerů škol z řad zaměstnava-
telů působí v komerční sféře. S odběrateli absolventů pro oblast veřejné 
správy, zdravotní a sociální péče je komunikace slabá. V roli sociálních 
partnerů škol by měla důrazně vystupovat ministerstva, jak ministerstvo 
práce a sociálních věcí, tak ministerstvo zdravotnictví. Dobrým příkladem 
v této oblasti je práce ministerstva zemědělství s příslušnými odbornými 
školami.

Hospodářská komora ČR prosazuje proces směřující k vrcholové-
mu zaštiťování strategie lidských zdrojů. Podílí se na systémových 
změnách v odborném vzdělávání v rámci vývoje nové závěreč-

né zkoušky v učebních oborech a na podpoře odborných dovedností 
Czech Skills/Euro Skills. Okresní hospodářské komory se účastní sociál-
ního partnerství v jednotlivých regionech. HK ČR se také zabývá rozdí-
lem malých a velkých fi rem v přístupu k podpoře vzdělávání.

Sociální partnerství je nejvýrazněji naplňováno na regionální úrovni 
ve spolupráci škol, jejich zřizovatele a zaměstnavatelů. Škola má 
v místní komunitě také určitou sociální roli, která je neopominutelná, 

a v zájmu zřizovatele by mělo být zjistit, do jaké míry škola své poslání 
plní. Školská reforma a fi lozofi e dvoustupňové tvorby kurikula klade velký 
důraz na spolupráci sociálních partnerů jak na centrální úrovni (tvorba 
rámcových vzdělávacích programů), tak na regionální a místní úrovni 
(vytváření školních vzdělávacích programů školy). Velká příležitost pro 
využívání efektů sociálního partnerství na místní úrovni mnohde evident-
ně zůstala nevyužita. A bohužel neexistují žádné kontrolní mechanismy, 
které by zajistily, aby školní vzdělávací programy byly prodiskutovány se 
všemi relevantními partnery školy. Opět je vše na dobré vůli škol a fi rem, 
ale neexistují nástroje, jak podpořit a motivovat školy a fi rmy, u nichž 
„dobrá vůle“ chybí.



174 NÁVRHY A DOPORUČENÍ

V členských státech Evropské unie se sociální dialog o odborném 
vzdělávání a přípravě stal realitou. Ve všech zemích je aktivní zapo-
jení sociálních partnerů do této oblasti považováno za důležité, ať 

už na úrovni společnosti, na profesní odvětvové (sektorové) úrovni nebo 
na úrovni meziprofesní. Snaha o rozvíjení sociálního partnerství vyvolává 
celou řadu právních, fi nančních a organizačních otázek, na něž členské 
státy Evropské unie hledají odpovědi, které odvozují ze svých vlastních 
tradic. Různá právní a organizační řešení jsou výsledkem centralizované 
nebo decentralizované státní správy, stupně autonomie sociálních part-
nerů vůči státu, vlivu zaměstnaneckých odborových organizací, hranic 
mezi počátečním a dalším odborným vzděláváním a přípravou. Úroveň 
rozvoje sociálního partnerství je stejnou měrou závislá na stavu a rozvoji 
vzdělávacích systémů jako na stavu ekonomické prosperity a technolo-
gické vyspělosti jednotlivých zemí.

V mnohých členských státech, jejichž socioekonomické systémy 
v důsledku rozdělení Evropy po 2. světové válce podléhaly totalit-
ním vlivům, dochází od 90. let k zásadním změnám, které výrazně 

ovlivňují možnosti potenciálních sociálních partnerů aktivně se podílet 
na odborném vzdělávání a přípravě. Jde zejména o ekonomickou sta-
bilitu a perspektivy jednotlivých podnikatelských subjektů, tj. podmínky, 
které jsou pro rozvoj jejich systematické spolupráce se školami naprosto 
nezbytné. Významnou roli hraje též modernizace užívaných technologií, 
jelikož fi rmy a podniky, které samy mají problémy s jejich zastaráváním, 
nemohou poskytnout odbornému vzdělávání žádoucí přínos.

Situace České republiky v této oblasti kromě vlastních specifi k nasti-
ňuje řadu obecnějších problémů sociálního partnerství, s nimiž 
se státy dřívějšího tzv. východního bloku v současnosti potýkají, 

i když jsou již členy EU.

Ekonomická strategie České republiky musí respektovat cíle hospo-
dářského růstu společnosti, dosahovaného zvyšováním produktivity 
a uskutečňováním strukturálních změn ve prospěch odvětví i profesí, 

založených na nových technologiích. Vzdělávání, zaměstnanost a trh 
práce jsou těsně propojeny a stát provádí řadu opatření na podporu 
vzdělávání a odborné přípravy jak v oblasti počátečního, tak i dalšího 
vzdělávání. Přesto aktivní politika zaměstnanosti České republiky zatím 
nedosahuje naplnění požadavků trhu práce na absolventy s určitými 
kvalifi kacemi. Situaci na trhu práce refl ektuje vzdělávací systém s poměr-
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18 ně dlouhým časovým posunem. Jednotliví sociální 
partneři však v souladu s principy demokratické 
společnosti jednají svobodně a samostatně - 
zaměstnavatelé, zaměstnanci a vzdělávací insti-
tuce ovlivňují vzdělávací nabídku, žáci a rodiče 
volí vzdělávací cesty dle svých přání a představ. 
K usměrňování vzdělávací nabídky dochází 
zejména na úrovni regionálních orgánů státní 
správy, nikoliv na úrovni centrální (celostátní).

Každá země se v současnosti snaží o zvy-
šování své konkurenceschopnosti a prů-
běžnou inovaci technologií. Zkušenosti 

z praxe ukazují, že velká část odborné přípravy 
v České republice není oproti rozvinutějším zemím 
Evropské unie dostatečně ovlivňována rychlým 
vývojem nových technologií. Často se proto 
nedaří pokrýt požadavky nadnárodních i tuzem-
ských investorů na získání vysoce kvalifi kovaných 
pracovníků dělnických profesí. 

Totéž se ovšem týká i tradičních dělnických 
profesí, kde je zaznamenán pokles zájmu 
uchazečů o učební obory. Kvalitu odborné-

ho vzdělávání ovlivňuje řada faktorů, ze kterých 
se mnohé rovněž projevují v úrovni rozvoje spolu-
práce sociálních partnerů se školami. 

Jde zejména o:
pokles sociálního statusu a prestiže tzv. učňov-
ského školství a dosažené úrovně středního 
vzdělání s výučním listem (typu ISCED 3C) 
oproti vzrůstu sociálního statusu středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou (typu ISCED 3A),
podceňování významu řemeslných profesí 
(založených převážně na rutinních manuálních 
činnostech) jako možnosti vhodného uplatně-
ní absolventů na trhu práce (a zdroje obživy 
vůbec),
dlouhodobé promítání poklesu populační křiv-
ky do útlumu tzv. učňovského školství – dochází 
k redukci vzdělávací nabídky i sítě příslušných 

škol či jejich často neefektivní spojování,
nízká úroveň informovanosti veřejnosti o pro-
gnózách vývoje situace na trhu práce, která 
vede k nevyváženému vnímání „atraktivity“ jed-
notlivých oborů vzdělání,
postupný útlum až zánik některých tradičních 
oborů vzdělání zejména z důvodu nízkých 
počtů žáků (leckdy i nemožnosti personálního 
zabezpečení výuky pro nedostatek odborných 
učitelů), přestože příslušná profese je na trhu 
práce stále uplatnitelná,
nedostatečné materiální a technické zabezpe-
čení odborné přípravy ve školách, zejména 
z důvodu značného vzrůstu odborné náročnos-
ti a fi nančních nákladů výuky v některých obo-
rech vzhledem k zavádění nových technologií 
především zahraničními investory,
nedostatečný legislativní rámec pro zavádění 
mechanismů, které by podporovaly motivaci 
sociálních partnerů k participaci na počáteč-
ním odborném vzdělávání (především na vzdě-
lávání žáků učebních oborů).

Přes výše uvedená fakta lze v České repub-
lice zaznamenat řadu významných aktivit 
podporujících rozvoj sociálního partnerství 

(jak je uvedeno v předchozích kapitolách této 
studie). Rozvíjí se spolupráce místních či regio-
nálních vzdělávacích institucí a podnikatelských 
subjektů. Iniciativy v této oblasti vyvíjejí rovněž 
zahraniční subjekty, zejména význačné stavební, 
strojírenské a dopravní fi rmy ze zemí, ve kterých 
má sociální partnerství dlouhodobou tradici. Na 
této úrovni jde zejména o spolupráci při tvorbě 
školních vzdělávacích programů a zabezpečení 
jejich následné realizace (např. podpora mate-
riálního zabezpečení výuky, zajišťování odborné 
praxe žáků). Významná je rovněž spolupráce 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů (např. seznamo-
vání učitelů odborných předmětů s novými tech-
nologiemi a trendy v příslušném oboru, kurzy pro 
zaměstnance fi rem poskytované školou atd.).



19Iniciativy vyvíjené na národní (celostátní) a sektorové úrovni jsou zamě-
řeny zejména na plánování a posuzování strategických linií vzdělávací 
politiky v oblasti rozvoje sociálního partnerství. V současném období 

se významně projevují zejména v participaci zástupců sféry práce na 
realizaci kurikulární reformy (např. tvorba nové soustavy oborů vzdělání, 
rozvoj Národní soustavy kvalifi kací, příprava kvalifi kačních a hodnoti-
cích standardů, koncepce rámcových vzdělávacích programů ).

Významnou roli v iniciaci těchto procesů hraje v současnosti 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jehož aktivity se cíle-
ně zaměřují na dílčí oblasti řešení problémů. Jednou z významných 

bariér spolupráce škol a zaměstnavatelů je (kromě již výše uvedených 
problémů podniků s ekonomickou stabilitou) především nízká motivace 
zaměstnavatelů ke spolupráci se školami v oblasti praktického vyučo-
vání na jejich pracovištích. V tomto rámci zpracovalo ministerstvo návr-
hy zaměřené na podporu pozitivní motivace zaměstnavatelů, které už 
byly uvedeny. Účelem je směřovat k odstranění absence pobídek pro 
zaměstnavatele, nedostatečného vymezení odpovědnosti účastníků (ško-
la, podnik a žák) při zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, nedostatečného vymezení odpovědnosti žáka vůči zaměstnavate-
li, včetně uvedení způsobů řešení škod způsobených žáky, obav zaměst-
navatelů z úniku fi remního know-how, neúměrných požadavků ze strany 
škol nebo zaměstnavatelů týkajících se výše fi nanční úhrady praktického 
vyučování, nedostatku volných kapacit zaměstnavatelů s menším počtem 
zaměstnanců, apod.

Proto nelze říci, že je úroveň rozvoje sociálního partnerství v České 
republice uspokojivá. Z řady empirických šetření zaměřených na 
spolupráci škol s podniky a dalšími zaměstnavatelskými organiza-

cemi v oblasti počátečního vzdělávání vyplývá potřeba systematické 
institucionální, legislativní a ekonomické podpory rozvoje spoluprá-
ce školské sféry se sférou práce. Celkový rámec spolupráce a účasti 
zaměstnavatelů na odborném vzdělávání a jeho zabezpečení je třeba 
rozvíjet ve vzájemných souvislostech na všech úrovních. 

Jde zejména o:
podporu sociálního partnerství ze strany státu (stát by měl podněcovat 
sociální partnerství v rovině organizační a koordinační, legislativní 
a ekonomické; přičemž je potřeba řešit otázky v oblasti daňové, pra-
covněprávní a také v oblasti fi nanční podpory),
posílení role a odpovědnosti profesních společenství a svazů (výrazný 
podíl odpovědnosti za rozvoj sociálního partnerství by měl být přene-
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20 sen na sektorovou úroveň; profesní svazy a společenství by měly mít 
experty na problematiku spolupráce se školami a měly by podporovat 
iniciativu fi rem),
aktivizaci a podporu škol při plánování a realizaci sociálního partnerství.

PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE SPOLUPRÁCE ŠKOL SE SOCIÁLNÍ-
MI PARTNERY

V oblasti kariérového poradenství na 2. stupni základní školy usilovat 
o zapojení zaměstnavatelů do procesu volby vzdělávací dráhy žáka. 
Prostřednictvím jejich spolupráce s výchovnými poradci „zatraktivnit“ 
vyučované obory a současně je efektivně prezentovat žákům škol.
V oblasti přechodu absolventů ze školy do sféry zaměstnání prohloubit 
spolupráci škol a zaměstnavatelů s úřady práce za účelem oboustran-
ného zvyšování informovanosti o aktuálních potřebách zaměstnavate-
lů na jedné straně a o absolventech jako potenciálních zaměstnancích 
na straně druhé.
V oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovat aktivity zaměstnavatelů 
ve vzdělávání učitelů odborných předmětů a aktivity škol při poskyto-
vání možností dalšího vzdělávání zaměstnanců fi rem a podniků.
V oblasti plánování rozvoje škol systematicky vytvářet místní skupiny 
(např. na území větších obcí - místní/městská samospráva - zaměst-
navatelé - vzdělavatelé) a jejich prostřednictvím zapojovat zaměstna-
vatele do tvorby školních vzdělávacích programů (pomoc při konci-
pování odborné složky vzdělávání s ohledem na modernizaci výuky 
a zohledňování regionálních specifi k apod.).
V oblasti realizace praktické přípravy iniciovat pomoc zaměstnavatelů 
školám při utváření vhodných podmínek - zajišťování odborné pra-
xe, průběhu praktického výcviku v prostorách podniku, poskytování 
odborných konzultací pracovníky fi rem, externí vyučující z řad zaměst-
nanců podniku apod.
V oblasti evaluace výsledků odborného vzdělávání iniciovat a legis-
lativně podporovat pomoc zaměstnavatelů při přípravě závěrečné 
zkoušky v oborech vzdělání úrovně typu ISCED 3C (participace na 
tvorbě jednotného zadání témat závěrečné zkoušky) i při realizaci 
závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky (účast odborníků z praxe ve 
zkušebních komisích).
V oblasti materiálního zabezpečení výuky a modernizace vybavenosti 
odborných škol ekonomicky vhodně motivovat zaměstnavatele k pomo-
ci školám (např. při poskytování materiálu, strojů a zařízení, které již 
zaměstnavatelé nepotřebují, pro vybavení odborných učeben apod.).



21V oblasti medializace a zvyšování informovanosti veřejnosti o proble-
matice sociálního partnerství na národní a regionální úrovni iniciovat 
aktivity masmédií, pořádat celostátní a krajské konference, zveřejňovat 
příklady dobré praxe, na úrovni škol a podnikatelských subjektů spo-
lečně prezentovat sociální partnerství školy a podniku, jeho přínosy 
a výsledky s využíváním moderních informačních technologií.

Závěrem lze konstatovat, že jak Česká republika, tak i některé další 
členské státy Evropské unie, se nacházejí ve stadiu, kdy ještě není 
rozsáhlá oblast rozvoje sociálního partnerství řešena komplexně. 

Jednotlivé oblasti rozvoje spolupráce se vyvíjejí nerovnoměrně a často 
bez vzájemné provázanosti. V ČR se např. intenzivně vyvíjí sociální 
partnerství v oblasti přípravy kurikulárních dokumentů, avšak oblast eko-
nomických stimulací zaměstnavatelů je dosud ve stadiu návrhů, mnohé 
aktivity na lokální úrovni se vyvíjejí spontánně a postrádají dostatečnou 
legislativní i ekonomickou podporu ze strany veřejné správy. Chybí zde 
podrobné analýzy jednotlivých dílčích oblastí a forem sociálního part-
nerství, které by umožnily ve svém souboru navrhnout ucelenou koncep-
ci i konkrétní plány a strategie rozvoje sociálního partnerství. Refl exe 
problematiky sociálního partnerství s využitím evropského referenčního 
rámce pro zajišťování kvality by mohla pomoci jednotlivým členským stá-
tům postihnout tuto problematiku v její komplexnosti a přistoupit k jejímu 
systémovému řešení.
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1. OD LISABONU K BORDEAUX



2 Od Lisabonu
k Bordeaux 
1.

VÝŇATEK Z PUBLIKACE EVROPSKÉ AKTIVITY 
V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.

LISABONSKÝ PROCES

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

tzv. Lisabonskou strategii transformace Evropy 
na nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschop-
nou ekonomiku 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 r. 2001 ve Stockholmu. Tak vzni-
kl první ofi ciální dokument nastiňující komplexní 
evropský přístup k národním politikám v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy. V návaznosti na 
tento dokument byl zpracován podrobný pracov-
ní program pro dosažení cílů, který byl schválen 
v r. 2002 Evropskou radou v Barceloně. 

Tento pracovní program Vzdělávání a odbor-
ná příprava v Evropě (Vzdělávání 2010)1 
představuje strategický referenční rámec pro 

tvorbu politik v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy na úrovni EU. Zabývá se jednotlivými 
stupni a druhy vzdělávání a odborné přípravy od 
základních dovedností až po odborné a vyso-
koškolské vzdělávání se zvláštním zřetelem na 
princip celoživotního učení. V návaznosti na cíle 
stanovené pracovním programem bylo na zase-
dání Evropské rady v Bruselu v květnu r. 2003 
schváleno pět evropských srovnávacích ukazate-
lů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2010: 
předčasný odchod ze škol, absolventi matematic-
kých, přírodovědných a technických oborů, míra 
ukončenosti vyššího sekundárního vzdělávání, 
klíčové dovednosti, účast na celoživotním učení. 

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.



3Tyto ukazatele jsou chápány jako nástroje otevřené metody koordina-
ce národních politik členských států. Další rozpracování a hodnocení 
Lisabonské strategie v oblasti rozvoje lidských zdrojů bylo realizováno 
ve dvou liniích – zaměstnanosti a vzdělávání.

Celoživotní vzdělávání a zaměstnatelnost

Zasedání Evropské rady v Bruselu (prosinec 2003) zaměřené na 
hospodářský růst a konkurenceschopnost zemí EU přijalo ve věci 
zaměstnanosti zprávu Pracovní skupiny pro zaměstnanost vedené 

p. Wimem Kokem „Místa, místa, místa. Vytváření vyšší zaměstnanosti 
v Evropě“ zpracovanou v listopadu 20032. Zpráva konstatuje, že přes-
tože si členské státy EU dlouho uvědomují potřebu podporovat celoživot-
ní učení (CŽU), hmatatelný pokrok je slabý. 

Aby se stalo CŽU realitou, je nutný posun směrem ke spoluprá-
ci veřejných orgánů, zaměstnavatelů a jednotlivců při podpoře 
a využívání příležitostí 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 
programu Vzdělávání a odborná příprava 2010. Naléhavé refor-
my 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 odborné přípravy, přičemž se navrhuje, aby jed-
notlivé 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 pře-
devším na vybavení všech občanů potřebnými klíčovými kompetencemi 
a vytváření otevřeného, atraktivního a všem přístupného vzdělávacího 
prostředí.

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.
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4 V listopadu 2004 byla předložena hodnotící zpráva skupiny odbor-
níků z oblasti zaměstnanosti pod předsednictvím Wima Koka 
„Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost“4. Tato zpráva před-

kládá strategii, umožňující evropským ekonomikám splnit lisabonské cíle, 
které jsou v poločase 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 moh-
ly čelit rychlým změnám v technologiích, zvyšovat účast na trhu 
práce, snižovat nezaměstnanost 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 - revidovaná Lisabonská strategie pro oblast zaměstna-

nosti, která je reakcí na opožďující se plnění strategie. IHS sestávají 
z hlavních směrů hospodářské politiky zajišťujících hospodářskou soudrž-
nost všech tří dimenzí strategie (ekonomické, sociální a environmentál-
ní) a z hlavních směrů politiky zaměstnanosti. 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 podzimu 20058.

Evropská rada v Bruselu potvrdila v březnu 20069, že integrované 
hlavní směry pro zaměstnanost a růst 2005-2008 zůstávají v plat-
nosti a dohodla se na konkrétních oblastech pro prioritní opatření, 

která budou provedena do konce r. 2007. Jde o větší investice do zna-
lostí a inovací, využití potenciálu podnikatelů, zejména malých a střed-
ních podniků a zvyšování pracovních příležitostí pro prioritní skupiny. 
Národní strategie CŽU by měly všem občanům poskytnout potřebné 
kompetence a kvalifi kace, a to s narůstající podporou ze strany progra-
mů vzdělávání a odborné přípravy na úrovni Společenství, jako jsou 
Erasmus a Leonardo.

4) Facing the Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High 
Level Group chaired by Wim Kok. November 2004.
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.



5Kodaňský 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 odbor-
ného vzdělávání.. K jejím prioritám patří 

zejména podpora transparentnosti a uznávání 
kompetencí a kvalifi kací, společné principy pro 
uznávání neformálního a informálního vzdělávání, 
společná kritéria pro zajišťování kvality, podpora 
vývoje referenčních úrovní kvalifi kací a kreditního 
systému.

V říjnu 2004 byla zpracována tzv. Maas-
trichtská 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 Maastrich-
tu v prosinci 2004. 

Závěrečný dokument, tzv. Maastrichtské 
komuniké12 pak stanovuje nové priority 
rozvíjející Kodaňský proces podporující 

zejména transparentnost (EQF, ECVET) a rozšiřo-
vání evropské spolupráce v oblasti odborného 
vzdělávání.

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.

Boloňský proces

Boloňský proces je mezivládní proces zamě-
řený na vytvoření evropského prostoru vyso-
koškolského vzdělávání, jehož cílem je zlep-

šení zaměstnatelnosti a mobility občanů a zvýšení 
mezinárodní konkurenceschopnosti evropského 
vysokoškolského vzdělávání. Jeho podpora a roz-
voj 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.

K návazným dokumentům patří Pražské komu-
niké (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 komuni-
ké (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 vysoko-
školského vzdělávání,

13) Evropský prostor vysokoškolského vzdělání. Společné prohlá-
šení ministrů školství evropských států na setkání v Boloni dne 19. 
června 1999.
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 responsible 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.
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6 Soubor standardů, postupů a hlavních směrů v oblasti zabezpečení kvali-
ty včetně principu Evropského registru agentur pro zabezpečení kvality.

Vyplývá z nich, že do roku 2007 měla každá země zahájit prá-
ce na národním rámci kvalifi kací, který bude v souladu s evrop-
ským. Národní rámce kvalifi kací budou připraveny do roku 2010. 

Zároveň bude na národní úrovni implementován navržený model vnější-
ho 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 proces týkající se odborného vzdělávání a přípravy a opat-
ření v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V únoru 2006 vyšla zpráva, 
která je první v tomto novém kole hodnocení pokroku „Modernizace 
vzdělávání a odborné přípravy: zásadní příspěvek k prosperitě a sociál-
ní soudržnosti v Evropě17“. 

Opakovaně se zde zdůrazňuje dvojí úloha systémů vzdělává-
ní a odborné přípravy: sociální a hospodářská. Vzdělávání 
a odborná příprava jsou určujícím 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 hospodář-
ských a sociálních politik. Ve zprávě se konstatuje, že při stanovení stra-
tegií celoživotního vzdělávání bylo dosaženo pokroku, jejich provádění 
však stále zůstává výzvou. Zpráva upozorňuje zejména na přetrvávající 
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 vzdě-
lávání a odborná příprava musí být jedním z ústředních bodů lisa-
bonského 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 pro-
gramu podpory celoživotního učení na období let 2007-2013. 

17) Společná průběžná zpráva Rady a Komise pro rok 2006 o pokroku dosaženém v rámci 
pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.
18) Rada Evropské unie: Evropská rada v Bruselu 23.a 24. března 2006 – Závěry před-
sednictví.



7Tento program je chápán jako střechová konstrukce, která zahrnuje 
podprogramy věnující se vzdělávání od dětství až do pozdního 
věku. Jejich úkolem bude podporovat projekty a aktivity, které napo-

máhají vzájemné výměně, spolupráci a mobilitě mezi systémy vzdělává-
ní a profesní přípravy v EU.

Na základě závěrů Rady z listopadu 2006 přijali ministři odpo-
vědní za vzdělávání a odbornou přípravu členských zemí Unie, 
kandidátských 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 obsa-
huje 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 vzdělá-
vání a přípravu (ECVET). V zemích, které se podílejí na Kodaňském pro-
cesu, 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 zaváděním národních 
rámců kvalifi kací i s novým evropským kreditním systémem pro odbornou 
přípravu.

19) Komuniké evropských ministrů odborného vzdělávání a přípravy, evropských sociálních part-
nerů a Evropské komise, shromážděných v Helsinkách 5. prosince 2006 za účelem revize priorit 
a strategií Kodaňského procesu.
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v odborném vzdělávání 
2. JAK MŮŽEME VYUŽÍT EVROPSKÉ FONDY 
V ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
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Jak můžeme 
využít
evropské fondy
2.

Již zhruba rok se setkáváme s informacemi 
o evropských fondech v období 2007-2013. 
Politici a média v této souvislosti nešetří velkými 

čísly, sliby pro své resorty a možnostmi čerpání 
pro všechny.

Co nám EU vlastně nabízí

Peníze daňových poplatníků všech členských 
států kumulované ve strukturálních fondech 
EU je možné využít pro potřeby členských 

zemí a jejich regionů. Jak členské státy prostřed-
ky využijí, je na nich samých. Nejprve si vytvoří 
plány na využití prostředků na úrovni národní (tzv. 
národní strategický referenční rámec), následují 
plány regionální a sektorové (tzv. operační pro-
gramy). Ty jsou pak projednávány s Evropskou 
komisí a po úspěšném vyjednávání schváleny. 
Obsah i pravidla těchto operačních programů 
si z valné části stanovují členské státy samy, 
Evropská komise do nich nezasahuje, jen kontro-
luje jejich dodržování.

Jak se ovšem dostanou evropské prostředky 
k nám

Evropské prostředky lze získat na konkrétní 
projekty podle témat operačních programů. 
Pokud je připraven dostatečně prospěšný, 

inovativní a fi nančně přiměřený projekt, může být 
schválen a z evropských prostředků i naplněn. 
Evropské prostředky nelze přidělit přímo ani s nimi 
nakládat jako s běžnými dotacemi. Projekty musí 
splňovat určitá pravidla a omezení (např. pod-
mínky výzvy k předkládání projektů, projektové 
přihlášky, schvalovací procedury), pro realizaci 
a nakládání s evropskými prostředky platí řada 
pravidel a povinností. Nutno poznamenat, že si 
je opět určují povětšinou členské země, ne EU.



3Jaké projekty můžeme v odborném školství 
používat

Projekty z evropských fondů se rozdělují na 
dva zákaldní typy: investiční a neinvestiční. 
Investiční projekty (tzv. tvrdé investice) si 

představíme snadno. Přestavba tělocvičny, zatep-
lení budovy školy nebo vybavení dílen jsou běž-
né potřeby odborných škol, které lze fi nancovat 
investičním projektem. Na druhé straně neinves-
tiční projekty (tzv. měkké investice) mají vliv na 
obsah, kvalitu a formy vzdělávání. Peníze inves-
tované do osob a vzdělávacích produktů nejsou 
v těchto projektech na první pohled vidět. Pro 
odborné školství jsou důležité oba typy projektů, 
v ideálním případě by se mohly podporovat.

Investice z regionálních operačních programů

Investiční prostředky z tzv. regionálních operač-
ních programů zprostředkují školám příslušné 
kraje. Na svých webových stránkách již kraje 

inzerují tyto možnosti a z hlediska plánů na pro-
jekty je nejvyšší čas na zahájení jejich příprav.

Operační program vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy připravilo pro oblast vzdělávání 
operační program zaměřený na rozvoj 

lidských zdrojů a celoživotní učení. Program byl 

v červnu 2008 schválen Evropskou komisí. Pro 
odborné školy se tak otevírá možnost čerpání pro-
středků na zvyšování kvality vzdělávání, tvorbu 
školních vzdělávacích programů, další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků (DVPP), inovace 
forem a metod výuky a další. Projekty škol s tímto 
zaměřením budou vyhlašovat a schvalovat pří-
slušné kraje. Na webových stránkách MŠMT jsou 
dostupné další potřebné informace. Ministerstvo 
doplní projekty na krajské úrovni o projekty 
s plošným dosahem, zaměřené především na sys-
tém vzdělávání, kurikulární reformu, DVPP apod. 
I do tohoto typu projektů se budou moci zapojit 
odborné školy.

Projekty z evropských fondů jsou pro odborné 
školy dodatečným zdrojem fi nancí pro rozvoj 
a inovace. Samotná realizace projektu znamená 
také zisk dalších zkušeností a otevírá možnosti 
pro nejrůznější typy spolupráce škol se zaměst-
navateli a s partnery na regionální i mezinárodní 
úrovni.

S přípravou projektů pomáhá odborným školám 
i Národní ústav odborného vzdělávání. Konkrétně 
referát strukturálních fondů již třetím rokem posky-
tuje bezplatně projektové poradenství.

Kontakty: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-op
http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013
www.esfcr.cz 
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Evropské aktivity a iniciativy
v odborném vzdělávání 

3. VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA 2010



2 Vzdělávání
a odborná

příprava 2010
3.

SOUPIS DOKUMENTŮ EU Z OBLASTI 
ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VYDANÝCH V 
LETECH 200 - 2008

Záznamy odkazují na plné texty dokumentů, 
které jsou dostupné na internetu, a lze je snad-
no vyhledat na stránkách EurLexu. U dokumentů 
dostupných v ofi ciálním českém překladu je 
odkaz pouze na českou verzi. U starších doku-
mentů (publikovaných před vstupem ČR do EU) 
jsou uvedeny odkazy na ofi ciální anglickou verzi 
a na neofi ciální český překlad, pokud je k dispo-
zici. Záznamy jsou uspořádány tematicky a uvnitř 
kapitol chronologicky (od nejnovějších po nejstar-
ší) a jsou doplněny anotací.

1. INTEGROVANÝ POLITICKÝ RÁMEC 
„VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA 
2010“

Usnesení Rady ze dne 15. listopadu 2007 
o vzdělávání a odborné přípravě jakožto hlav-
ní hnací síle Lisabonské strategie
Úř. věst., 2007, C 300, s. 1-2.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=OJ:
C:2007:300:0001:0002:CS:PDF

Rada v usnesení vyzývá členské státy a Komi-
si, aby:

zdůrazňovaly význam vzdělávání a odborné 
přípravy v rámci celé Lisabonské strategie, 
zejména tím, že v části „Konkurenceschopnost“ 
budou klást důraz na význam růstu a zaměstna-
nosti v rámci znalostního trojúhelníku (vzdělává-
ní, výzkum a inovace), v části „Zaměstnanost“ 
budou zdůrazňovat, že celoživotní vzdělávání 
je základním předpokladem, který evropským 
občanům umožní uspět a plně se podílet na 
znalostní ekonomice, jakož i zajištěním toho, 
aby všichni lidé, včetně skupin ohrožených 
vyloučením ze společnosti, mohli rozvíjet 
potřebné znalosti, dovednosti a kompetence;



3vyzdvihovaly přínos vzdělávání a odborné přípravy nejen z hlediska 
podpory zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a inovací, ale také 
z hlediska podpory sociální soudržnosti, aktivního občanství a osob-
ního naplnění, jakož i řešení dalších úkolů, před nimiž v současné 
době stojí evropské společnosti;
zajistily, že politika v oblasti vzdělávání a odborné přípravy bude 
v souladu s politikou v jiných oblastech, jako je výzkum, podnikání 
a inovace, informační společnost, zaměstnanost, sociální věci, mládež, 
kultura, zdravotnictví, migrace a vnější vztahy, zlepšovaly spolupráci 
mezi Radou pro vzdělávání a dalšími složeními Rady a zvažovaly 
způsoby, jak více zohledňovat názory zainteresovaných stran;
posílily strategickou roli Rady pro vzdělávání, pokud jde o otevřenou 
metodu koordinace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zejména 
prostřednictvím využití jejích výsledků ve vytváření politiky na úrovni 
členských států i na evropské úrovni a prostřednictvím vybudování pev-
né znalostní základny pro politiku vzdělávání a odborné přípravy;
zajistily jasné vazby mezi pracovním programem „Vzdělávání a odbor-
ná příprava“ a lisabonskými integrovanými hlavními směry pro růst 
a zaměstnanost a současně zlepšily organizaci práce, kterou 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 integrovanější 
přístup ke vzdělávání a odborné přípravě z hlediska celoživotního 
vzdělávání.

Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training 
– Indicators and Benchmarks - 2007
Commission Staff Working Document
[Pokrok směrem k dosažení cílů Lisabonské strategie ve vzdělávání 
a odborné přípravě: ukazatelé a kritéria. Pracovní dokument zaměstnan-
ců Komise (říjen 2007)]
SEC (2007) 1284
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progress06/report_en.pdf

Úvodní část dokumentu je věnována 16 klíčovým indikátorům, které 
monitorují pokrok směrem k dosažení cílů Lisabonské strategie, např. (1) 
Účast na předškolním vzdělávání, (3) Předčasné odchody ze vzdělává-
ní, (16) Investice do vzdělávání a přípravy. 
Vlastní zpráva je strukturována do osmi oblastí, které odrážejí politické 
priority strategie Vzdělávání a odborná příprava 2010. 
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4 Jsou to:
Zlepšování rovnosti přístupu ve vzdělávání a přípravě.
Podpora efektivity vzdělávání a přípravy.
Uvádění celoživotního učení do života.
Klíčové kompetence mezi mladými lidmi.
Modernizace školního vzdělávání.
Modernizace odborného vzdělávání.
Modernizace vysokoškolského vzdělávání.
Zaměstnatelnost.

Dokument obsahuje rozsáhlý aparát doplňujících tabulek a grafů. V části 
věnované odbornému vzdělávání a přípravě nazvané „Modernizace 
odborného vzdělávání a přípravy (OVP)“ se mimo jiné uvádí:

Byl zaznamenán viditelný posun od nižších úrovní odborných vzdělá-
vacích programů k těm, které umožňují přechod na vyšší úrovně.
Od roku 2000 do 2004 vzrostl počet přihlášených do odborného 
vzdělávání o 5,3 %. Proporcionálně však počty žáků zůstávají v EU 
stejné – je to dáno rozdíly v jednotlivých zemích. Např. Irsko a Portu-
galsko má 10 % žáků v odborném vzdělávání, oproti tomu ČR 80 % 
žáků. Dvě třetiny všech žáků v OVP z celé Evropské unie jsou těchto 
v zemích: Česká republika, Rakousko, Spojené království, Nizozemsko, 
Slovensko, Slovinsko a Belgie.
Ze sledování výdajů na OVP vyplývají rozdíly v rozpočtech vyjádřené 
podílem z HDP. Nejvíce investovalo Finsko: 1,1 % HDP, následovalo 
ČR, Maďarsko, Nizozemsko a Slovensko s jedním procentem.

Již delší dobu (od Kodaňské deklarace) se přemýšlí o tom, jak zlepšit 
a zatraktivnit OVP. Od roku 2000 se výrazně zlepšily statistiky a shro-
mažďování dat. Ukazatele pro monitoring OVP jsou složitější než např. 
u vysokoškolského vzdělávání – OVP je závislé na věku, okruhu a cha-
rakteristice studentů, na předchozích kvalifi kacích, může být specifi cké 
pro nějaký obor i nespecifi cké, s prvky všeobecného vzdělávání, školní 
i podnikové. Vyšší kvalifi kace je základem pro budoucí vzdělávání. 
Výzkumy ukázaly, že žáci nižšího stupně OVP častěji opouštějí vzdělá-
vání před ukončením. V různých zemích vstupují žáci do OVP v různém 
věku, např. v ČR v 15 letech, v Rakousku a Německu v 10 letech.Je 
všeobecný nedostatek dat a neexistují přímé ukazatele výstupu. Velké 
mezinárodně porovnatelné datové soubory často zobrazují jen obecné 
kompetence žáků. Dlouhá nezaměstnanost na začátku pracovního živo-
ta může negativně ovlivnit pozdější profesní dráhu. V tomto smyslu se 
osvědčily modely duálního systému. Země s duálními systémy vykazují 
nejmenší nezaměstnanost absolventů a nejméně opakovaných nezaměst-
naností absolventů oborů OVP (Německo, Švýcarsko, Rakousko a Dán-
sko). Studie prokázaly, že země s programy přípravy učňů (možností 
získat výuční list) vykazují lepší zaměstnatelnost mládeže.



5Progress towards the Lisbon objectives 2010 in education and trai-
ning
[Pokrok směrem k lisabonským cílům 2010 ve vzdělávání a profesní přípravě]
Brussels: Publications Offi ce, 2008.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/educ2010/indicatorsleaf-
let_en.pdf

Grafi cky přehledným způsobem jsou zobrazeny cíle Lisabonského pro-
cesu a hodnoty ukazatelů pro rok 2010, současné hodnoty v jednotli-
vých zemích EU a vývoj od roku 2000.

Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací
Předloha společné zprávy Rady a Komise pro rok 2008 o pokroku pro-
vádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ 
(listopad 2007) SEC(2007) 1484}
KOM(2007) 703 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2007/com2007_0703cs01.pdf

23 stran textu, který je příspěvkem ke třetí společné zprávě, se zaměřuje 
zejména na tři oblasti: zvýšení úrovně kvalifi kací; strategie celoživotního 
učení; trojúhelník: vzdělávání, výzkum a inovace. Dokument zdůrazňuje, 
že významného pokroku bylo dosaženo zejména v oblasti rozvoje kon-
krétních strategií celoživotního vzdělávání, které určují priority národní 
politiky a zpravidla obsahují ucelenou vizi celoživotního vzdělávání. 
Dalšími oblastmi, které dokument uvádí v souvislosti s dosaženým pokro-
kem, jsou předškolní vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání a odborné 
vzdělávání a příprava (v širším kontextu politiky EU). Za oblasti s nedo-
statečným pokrokem jsou v dokumentu označeny:

celoživotní vzdělávání v praxi,
základní dovednosti všem,
vzdělávání a odborná příprava učitelů,
partnerství a fi nancování ve vysokoškolském vzdělávání,
účast dospělých na celoživotním vzdělávání,
atraktivita a význam odborného vzdělávání a přípravy,
nadnárodní mobilita (nedostatečný pokrok při provádění a využívání 
Europassu).

Dále dokument obsahuje náměty na možné pokračování cesty ke zlep-
šení v jednotlivých oblastech a doplňující tabulky a grafy. Česká repub-
lika má schválenou Strategii celoživotního učení ČR, která je základním 
dokumentem pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiku.
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6 Ucelený rámec ukazatelů a referenčních kritérií pro sledování pokro-
ku při plnění lisabonských cílů v oblasti vzdělávání a odborné pří-
pravy
Sdělení Komise KOM(2007) 61 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0061:FIN:CS:PDF

Sdělení navrhuje rámec ukazatelů a referenčních kritérií pro sledová-
ní realizace lisabonských cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípra-
vy, který je ucelený a poprvé plně odráží podrobnější cíle programu 
Vzdělávání a odborná příprava 2010. Navíc zahrnuje i cíle související 
se sbližováním systémů vysokoškolského vzdělávání v rámci Boloňského 
procesu a odborné přípravy v rámci Kodaňského procesu. Uvádí sta-
tistickou infrastrukturu, z níž lze ukazatele odvodit. Vyzývá Radu, aby 
rámec přijala jako základ k poskytnutí strategických hlavních směrů 
a k řízení strategie pro Vzdělávání a odbornou přípravu 2010.
Modernizace vzdělávání a odborné přípravy: zásadní příspěvek k pro-
speritě a sociální soudržnosti v Evropě

Společná průběžná zpráva Rady a Komise pro rok 2006 o pokroku 
dosaženém v rámci pracovního programu „Vzdělávání a odborná 
příprava 2010“
Úř. věst., 2006, C 79, s. 1-19.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:079:0001:0019:CS:PDF

Dokument zdůrazňuje, že odborné vzdělávání a příprava významně při-
spívá k řešení sociálně-ekonomických a demografi ckých výzev, jimž EU 
čelí. OVP je považována za faktor pro udržení dlouhodobého potenciá-
lu EU a konkurenceschopnosti. V tomto smyslu by měla být považována 
za národní prioritu. Program „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ 
musí zaujímat významné postavení v národních reformních programech. 
Dokument připouští, že je sice dosahováno pokroku, zejména v klíčo-
vých oblastech je však nutno vyvinout větší úsilí. Nejvíce to platí ve 
vztahu k reformám v oblasti OVP, v cílenějším využívání strukturálních 
fondů a v účinné součinnosti ministerstev a různorodých partnerů.

„Education and Training 2010“ - The success of the Lisbon strategy 
hinges on urgent reforms
Joint interim report of the Council and the Commission on the implemen-
tation of the detailed work programme on the follow-up of the objectives 
of education and training systems in Europe
[„Vzdělávání a odborná příprava 2010“ – Úspěch Lisabonské strate-
gie závisí na naléhavých reformách. Společná průběžná zpráva Rady 
a Komise o realizaci podrobného pracovního programu pro pokračová-



7ní úkolů systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě (únor 2004)]
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/jir_council_fi nal.pdf
http://www.msmt.cz/Files/PDF/JKVZDelavaNiAODBORNaPriPRAVA2010.pdf

V úvodu jsou dvě klíčová sdělení Rady a Komise: lidské zdroje jsou hlav-
ním bohatstvím EU; Rada a Komise jsou odhodlány směřovat na úrovni 
členských států a EU k vytvoření takových systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, které budou celosvětovým měřítkem kvality.
K podpoře úsilí členských států se mají podniknout tři kroky: orientovat 
reformy a investice na klíčové oblasti budování znalostní společnosti; 
učinit celoživotní vzdělávání realitou; vybudovat Evropu vzdělávání 
a odborné přípravy. V textu dokumentu je zmíněn záměr vytvořit Evropský 
rámec kvalifi kací, protože evropský trh práce nemůže bez tohoto nástro-
je, který má být společným východiskem pro uznávání kvalifi kací, efek-
tivně a hladce fungovat. Rovné příležitosti na evropském pracovním 
trhu a rozvoj evropského občanství závisejí také na tom, do jaké míry 
budou občanům EU uznávány diplomy a osvědčení kdekoliv v Evropě. 
Vzhledem k rozmanitosti evropských systémů OVP jsou důležité referenč-
ní úrovně pro účely popisu kvalifi kací. Prioritní úkoly pro Evropu jsou: 
vytvoření společného rámce zajišťování kvality ve vzdělávání a odborné 
přípravě (jako součást kroků následujících po přijetí Kodaňské deklara-
ce) a vytvoření společných standardů, postupů a zásad pro zajišťování 
kvality v souladu s Boloňským procesem a jako součást pracovního pro-
gramu formulujícího cíle systémů vzdělávání a odborné přípravy.
V ČR existuje fungující kvalifi kační systém. Rámec kvalifi kací ve smys-
lu užívaném v materiálech EK a OECD je vytvářen nově. Nazývá se 
Národní soustava kvalifi kací (NSK) a je projektován s cílem vytvořit sys-
témové prostředí, které bude podporovat:

srovnatelnost výsledků učení dosažených různými formami učení 
a vzdělávání;
možnost skládat úplné kvalifi kace z kvalifi kací dílčích;
přenos požadavků světa práce do oblasti vzdělávání;
veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifi kacích;
srovnatelnost kvalifi kačních úrovní v České republice a v EU.

Detailed work programme on the follow-up of the objectives od 
Education and training systems in Europe
[Podrobný pracovní program pro pokračování úkolů systémů vzdělávání 
a odborné přípravy v Evropě]
Offi cial Journal, 2002, C142, p.1-22.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0001:0022:
EN:PDF
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8 Dokument o budoucích cílech systémů vzdělávání a odborné přípravy 
v Evropě stanovuje tři strategické linie, které rozpracovává do 13 dílčích 
cílů. Základní strategické linie jsou:

zlepšování kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy;
usnadnění přístupu do systému vzdělávání a odborné přípravy;
větší „vnější otevření“ systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Z třinácti cílů, na jejichž naplňování je orientován text dokumentu, je 
dále rozveden jediný - rozvíjení podnikatelského myšlení. V souvislosti 
s ním dokument uvádí: Vzdělávání a odborná příprava by měly vést 
k pochopení termínu „podnikavost“ v jeho nejširším smyslu – tedy zájem 
hledat řešení problémů, odhodlání věnovat čas a úsilí tomu, aby člověk 
něco dokázal, ochota angažovat se a nést rozumné riziko. Znalostní 
společnost a ekonomika založená na službách nabízejí miliónům obča-
nů každého věku nesčetné nové příležitosti začít podnikat. Tuto možnost 
by studenti i zkušení dospělí měli považovat za reálnou a žádoucí.
V posledních deseti letech se uznává, že je důležité rozvíjet nové formy 
práce a podnikání v těsném vztahu k místním potřebám či konkrétním 
odvětvím. Uznává se také jejich potenciální vliv na snižování neza-
městnanosti. Rozvoj podnikatelské kultury je důležitý pro jedince i pro 
ekonomiku a společnost jako celek. Podpora „vzdělávání k podnikání 
a samostatné výdělečné činnosti“ je i jedním z cílů formulovaných ve 
směrnicích zaměstnanosti pro rok 2001.

Report from the Education Council to the European Council „The 
concrete future objectives of education and training systems“
[Zpráva Rady pro vzdělávání Evropské radě „Budoucí úkoly systémů 
vzdělávání a odborné přípravy“(únor 2001)]
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/rep_fut_obj_en.pdf

Zpráva v úvodní části formuluje nejobecnější cíle, které společnost přisu-
zuje vzdělávání a odborné přípravě. Jsou to:

rozvoj osobnosti, který umožní, aby si jednotlivec uvědomil svůj poten-
ciál a prožil dobrý život;
vývoj společnosti, snižující zejména posilováním demokracie rozdíly 
a nerovnosti mezi lidmi a podporující kulturní rozmanitost;
vývoj hospodářství, zajišťující, že kvalifi kace pracovní síly odpovídají 
ekonomickému a technickému rozvoji.
Dokument vymezuje tři strategické cíle:
zlepšování kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy v EU;
usnadnění přístupu do systému vzdělávání a odborné přípravy;
větší otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy.



92. ROZVÍJENÍ STRATEGIÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Závěry Rady ze dne 22. května 2008 o vzdělávání dospělých
Úř. věst., 2008, C 140, s. 10-13.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:140:0010:0013:
CS:PDF

Závěry jsou doplněny konkrétními opatřeními na léta 2008-2010.

Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2008 o pokroku v prová-
dění pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010 
– Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací
Úř. věst., 2008, C 86, s. 1-31.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:086:0001:0031:
CS:PDF

Vzdělávání a odborná příprava mají zásadní význam pro hospodářské 
a sociální změny. Flexibilita a jistota, jichž je třeba k dosažení většího 
počtu kvalitnějších pracovních míst, závisejí na tom, jak se podaří zajistit, 
aby si všichni občané osvojili klíčové kompetence a po celý život si zdo-
konalovali své kvalifi kace. Celoživotní vzdělávání podporuje kreativitu 
a inovace a umožňuje plné zapojení do hospodářského života i do 
života společnosti.
Z tohoto důvodu si Rada v rámci pracovního programu „Vzdělávání 
a odborná příprava 2010“ stanovila ambiciózní cíle. Tyto cíle pak 
napomáhají uskutečnění hlavních lisabonských záměrů pro zaměstna-
nost a růst. Uvedených cílů lze dosáhnout pouze vytrvalým a dlouhodo-
bým úsilím. Pokrok při jejich naplňování však bude nevyhnutelně nerov-
noměrný. Rada a Komise proto každé dva roky připravují společnou 
zprávu, aby poskytly přehled o dosažených výsledcích a zaměřily úsilí 
na oblasti, které jsou složitější.
Tento příspěvek ke třetí společné zprávě, která je založena zejména na 
rozboru zpráv jednotlivých států a výsledcích měřených souborem uka-
zatelů a směrodatných cílů, poukazuje na významný pokrok i problémy 
v reformách vzdělávání a odborné přípravy.

Finanční vzdělávání. Sdělení Komise
KOM(2007) 808 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2007:0808:FIN:CS:PDF

Finanční vzdělání jednotlivcům umožňuje lépe porozumět fi nančním pro-
duktům a termínům a rozvíjet dovednosti, které jsou nezbytné ke zlepšení 
jejich fi nanční gramotnosti; tj. být si vědom fi nančních rizik a příležitostí 
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10 a při výběru fi nančních služeb se rozhodovat na základě informací. 
Jedná se o celoživotní záležitost. Finanční vzdělávání doplňuje opatření, 
která mají zajistit náležité poskytování informací, ochranu spotřebitele 
a poradenství pro spotřebitele.

Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací
Předloha společné zprávy Rady a Komise pro rok 2008 o pokroku pro-
vádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ 
{SEC(2007) 1484}
Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodář-
skému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
KOM(2007) 703 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0703:FIN:CS:PDF

Příspěvek ke třetí společné zprávě poukazuje na významný pokrok i problémy 
v reformách vzdělávání a odborné přípravy. Zvláštní úsilí je třeba věnovat:

Zvýšení úrovní kvalifi kace. Lidé s nízkou kvalifi kací jsou vystaveni riziku 
hospodářského a sociálního vyloučení. Nadále vysoká míra předčas-
ného ukončování školní docházky, malá účast starších a méně kvali-
fi kovaných pracovníků v celoživotním vzdělávání a nízké kvalifi kace 
migrujících osob vyvolávají obavy v mnoha zemích.
Strategii celoživotního učení. Většina zemí zaznamenala ve vymezo-
vání jednotných a ucelených strategií úspěch. Nastal viditelný pokrok 
v oblasti předškolního vzdělávání, rámců kvalifi kací a uznávání výsled-
ků neformálního a informálního vzdělávání a učení. Avšak inovativní 
partnerství pro vzdělávání a udržitelné fi nancování kvalitního, účin-
ného a spravedlivého vzdělávání a odborné přípravy mnoha zemím 
dosud uniká. Zajistit účinné provádění reforem představuje důležitý 
úkol pro všechny.
Trojúhelníku znalostí (vzdělávání, výzkum a inovace). Trojúhelník zna-
lostí hraje v posilování zaměstnanosti a růstu zásadní roli. Je důležité 
reformy urychlit, ve vysokoškolském vzdělávání podporovat špičkovou 
úroveň a partnerství univerzit a podniků a zajistit, aby všechna odvětví 
vzdělávání a odborné přípravy plnila svoji úlohu v podpoře kreativity 
a inovací.

Ucelený rámec ukazatelů a referenčních kritérií pro sledování pokro-
ku při plnění lisabonských cílů v oblasti vzdělávání a odborné pří-
pravy
Sdělení Komise
KOM(2007) 61 v konečném znění (únor 2007)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2007/com2007_0061cs01.pdf



11Sdělení obsahuje návrh uceleného rámce ukazatelů a referenčních 
kritérií pro sledování realizace lisabonských cílů v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy. Poprvé plně odráží podrobnější cíle programu 
Vzdělávání a odborná příprava 2010, navíc zahrnuje i cíle související 
se sbližováním systémů vysokoškolského vzdělávání v rámci Boloňského 
procesu a odborné přípravy v rámci Kodaňského procesu.
Politika vzdělávání a odborné přípravy tvoří významnou součást 
Lisabonské strategie EU. Jako příspěvek k Lisabonské strategii přijali 
ministři školství společné cíle pro zlepšení systémů vzdělávání a odbor-
né přípravy a pracovní program Vzdělávání a odborná příprava 2010 
k dosažení těchto cílů. Provádí se otevřenou metodou koordinace a uka-
zatele a referenční kritéria při tom hrají významnou úlohu a podporují 
výměnu zkušeností a osvědčených postupů.
Ukazatele a referenční kritéria jsou významnou součástí tvorby politiky 
založené na skutečných údajích a sledování pokroku je pro Lisabonský 
proces důležité. Ukazatele a referenční kritéria jsou nástrojem:

statistického podložení zásadních poselství politiky;
analýzy pokroku při plnění lisabonských cílů jak na úrovni EU, tak i na 
úrovni jednotlivých členských států;
určení příkladů dobrých výsledků, které mohou být předmětem vzá-
jemného posuzování a výměny;
srovnávání výsledků EU s výsledky třetích zemí, např. USA a Japonska.

Stávající rámec 29 ukazatelů a 5 referenčních kritérií byl v období 
2004-2006 použit ke sledování pokroku při plnění 13 podrobných cílů. 
Rámec se však neustále mění, zlepšuje se jeho kvalita a přizpůsobuje 
se vývoji strategie.
Nový rámec, který zohlední politické priority strategie Vzdělávání 
a odborná příprava 2010 v nejnovějším stadiu vývoje, zaručuje, že 
budoucí ukazatele a referenční kritéria budou mít strukturu odpovídající 
osmi hlavním politickým oblastem stanoveným ve strategii. Jsou to:

větší spravedlnost ve vzdělávání a odborné přípravě;
podpora efektivity ve vzdělávání a odborné přípravě;
vytvoření podmínek pro to, aby se celoživotní vzdělávání stalo realitou;
klíčové kompetence mladých lidí;
modernizace školství;
modernizace odborného vzdělávání a přípravy (Kodaňský proces);
modernizace vysokého školství (Boloňský proces);
zaměstnatelnost.

Nový rámec bude podpořen sevřenějším souborem 20 hlavních ukaza-
telů a oblastí, které budou stejně jako dříve vycházet v případě potřeby 
z dodatečných kontextových ukazatelů. To znamená, že hlavní ukaza-
tele budou v budoucnosti na vyšší úrovni zobecnění než dříve. Díky 
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12 tomu, že v příslušných případech budou využity kontextové ukazatele, 
nemělo by však ve srovnání se stávajícím rámcem dojít ke znatelné ztrá-
tě, pokud jde o podrobnost hodnocení pokroku. Návrh vychází z práce 
evropského oddělení Eurydice, Cedefopu a CRELL v rámci Společného 
výzkumného střediska v Ispře, ale i z porad stálé skupiny pro ukazatele 
a referenční kritéria.

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 
o efektivitě a rovném přístupu ve vzdělávání a odborné přípravě
Úř. věst., 2006, C 298, s. 3-6.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJC:2006:298:0003:000
6:CS:PDF

Rada EU a zástupci vlád členských států zasedajících v radě berou na 
vědomí národní charakter vzdělávání a odborné přípravy. Zároveň však 
zdůrazňují nutnost spolupráce na evropské úrovni včetně stanovení uka-
zatelů a srovnávacích základů ke sledování pokroku. Základní principy 
vzdělávání a odborné přípravy a výzvy členským státům ke spolupráci.

Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odbor-
né přípravy
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu
KOM(2006) 481 v konečném znění
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_cs.pdf

Sdělení se zaměřuje na politiku členských států s cílem informovat poli-
tické činitele o trendech v ostatních členských státech a o podpůrném 
výzkumu, který je na úrovni EU k dispozici. Dokument obsahuje dopo-
ručení v oblastech plánování účinnosti a spravedlnosti v rámci strategií 
celoživotního vzdělávání a zajištění účinnosti a spravedlnosti v rámci 
politik vzdělávání a odborné přípravy. V závěru je uveden přehled akcí 
na úrovni EU.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze 
dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti 
celoživotního učení
Úř. věst., 2006, L 327, s. 45—68.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:
CS:PDF

Obecným cílem programu celoživotního vzdělávání je přispívat k rozvoji 
Společenství jako vyspělé znalostní společnosti s udržitelným hospodář-
ským rozvojem, s větším počtem kvalitnějších pracovních míst a s větší 



13sociální soudržností při zajištění dobré ochrany životního prostředí pro 
budoucí generace. Program se zejména zaměřuje na podporu výměny, 
spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné 
přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality.

Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning
[Usnesení Rady z 27. června 2002 o celoživotním vzdělávání]
Offi cial Journal, 2002, C 163, s. 1-3.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:
EN:PDF

Východiska pro strategie celoživotního vzdělávání, principy pro národní 
strategie a důležitost zapojení sektoru počátečního vzdělávání. Členské 
státy jsou vyzývány, aby:

rozvíjely a realizovaly srovnatelné a koherentní strategie vycházející 
z principů a konstrukčních zásad popsaných Komisí;
v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti aktivizovaly všechna 
odvětví k tomu, aby podporovala celoživotní vzdělávání pro všechny;
podporovaly učení na pracovišti ve spolupráci se vzdělávacími institu-
cemi a sociálními partnery;
podporovaly vzdělávání a praktickou přípravu učitelů v oblasti celo-
životního vzdělávání;
podporovaly spolupráci a efektivitu v oblasti hodnocení výsledků 
vzdělávání resp.učení jako zásadní předpoklad pro propojování for-
málního a neformální vzdělávání a informálního učení;
připravovaly pro cílovou skupinu informace, průvodce a hodnotitele;
vyvíjely strategie pro zvýšení účasti osob vyloučených ze znalostní 
společnosti v důsledku nízké úrovně dosažených kvalifi kací;
podporovaly zájem o aktivní účast v procesu celoživotního vzdělává-
ní, zejména mezi mladými lidmi.

V závěru dokumentu je výzva Komisi, jak postupovat v motivaci člen-
ských států k přípravě a realizaci národních strategií.

Making a European Area of Lifelong Learning a Reality Communication 
from the Commission
“When planning for a year, plant corn. When planning for a decade, 
plant trees. When planning for life, train and educate people.” Chinese 
proverb: Guanzi (c. 645BC)
[Učinit evropskou oblast celoživotního vzdělávání realitou. Sdělení 
Komise. „Plánuješ-li na rok, sej obilí, plánuješ-li na desetiletí, sázej stro-
my, plánuješ-li na celý život, vzdělávej a vychovávej lidi.“ Čínské přísloví 
ze sbírky Guanzi, kolem roku 645 př.n.l.]
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14 COM(2001) 678 fi nal
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF

Sdělení Komise z listopadu 2001 je příspěvkem k založení evropského 
prostoru celoživotního vzdělávání. Rozpracovává Memorandum o celo-
životním vzdělávání. Defi nuje obsah pojmu celoživotní vzdělávání, sta-
novuje východiska pro strategie a priority celoživotního vzdělávání. V 
dokumentu je popsán rámec strategie celoživotního vzdělávání a stano-
veny následné kroky do roku 2003.

A Memorandum on Lifelong Learning Commission staff working paper
[Memorandum o celoživotním vzdělávání. Pracovní dokument zaměst-
nanců Komise]
SEC (2000) 1832
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumEng.pdf
http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/zpravodaj_odborne_vzd_
v_zahr/2001/ZP01PIIa.pdf

Přijetím dokumentu byla zahájena celoevropská debata o jednotné stra-
tegii pro uskutečňování celoživotního vzdělávání na individuální a insti-
tucionální úrovni a ve všech sférách veřejného a soukromého života. 
Dokument uvádí důvody nutných změn v zavedených způsobech práce, 
předkládá vizi celoživotního vzdělávání a vyzývá členské státy k zahá-
jení debaty.

2.1 REALIZACE POLITIKY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
A EVROPSKÉ NÁSTROJE

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 
o zavedení evropského rámce kvalifi kací pro celoživotní učení
(Text s významem pro EHP)
Úř. věst., 2008, C 111, s. 1-7.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:
CS:PDF

Cílem 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 přenos-
nost kvalifi kací získaných podle zvyklostí v různých členských státech. 
Každé úrovně kvalifi kace by mělo být možno dosáhnout různými způso-
by vzdělávání a různými profesními postupy. Evropský rámec kvalifi kací 
by měl rovněž mezinárodním odvětvovým organizacím umožnit, aby své 



15systémy kvalifi kací uvedly do vztahu se společným evropským referenč-
ním rámcem, a tak ukázaly, jaký mají mezinárodní odvětvové kvalifi ka-
ce vztah k národním systémům kvalifi kací. Doporučení tak napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora celoživotního vzdělávání 
a zvyšování zaměstnatelnosti, mobility a sociální integrace pracovníků 
a studujících. Jeho provedení napomohou průhledné zásady zajišťování 
kvality a výměna informací díky budování vzájemné důvěry.
Doporučení má přispět k modernizaci systémů vzdělávání a odbor-
né přípravy, k propojení vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání 
a k budování mostů mezi formálním a neformálním vzděláváním a infor-
málním učením, což povede i k validaci výsledků učení nabytých praxí.

Plnění lisabonského programu Společenství - Návrh doporučení 
Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvali-
fi kací pro celoživotní vzdělávání (předložený Komisí)
{SEK(2006) 1093} {SEK(2006) 1094}
KOM (2006) 479 konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0479:FIN:CS:PDF

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 
o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení 
evropského rámce kvalifi kací pro celoživotní vzdělávání (resp. učení); 
dokument obsahuje postup spolurozhodování a postoj Evropského par-
lamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2007 k přijetí doporučení 
Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES o zavedení evropského 
rámce kvalifi kací pro celoživotní vzdělávání, který předložila Komise.
Evropský rámec kvalifi kací pro celoživotní vzdělávání (European 
Qualifi cations Framework – EQF) je jedním z konkrétních výsledků 
pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010, který je 
součástí Lisabonské strategie. 24. října 2007 Evropský parlament schvá-
lil návrh Komise na zřízení EQF a během jednání Rady ministrů 15. 
listopadu bylo rovněž dosaženo konsensu. EQF umožní propojit systémy 
kvalifi kací tím, že bude mít funkci převodního mechanismu - neboli mostu 
- mezi nimi. Kvalifi kace se tak stanou transparentnější jak pro členské 
státy, tak pro zaměstnavatele a jednotlivce, což umožní lepší mobilitu 
pracovní síly. EQF sleduje dva hlavní cíle – podpořit mobilitu v rámci EU 
a více zpřístupnit celoživotní vzdělávání, které je velmi důležité pro lepší 
konkurenceschopnost.
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16 Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 
2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení
Úř. věst., 2006, L 394, s. 10-18.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:
CS:PDF

Dokument doporučuje členským státům rozvíjet klíčové kompetence 
u všech osob v rámci strategií celoživotního vzdělávání. 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 kompeten-
cemi se rozumí znalosti, dovednosti a způsobilosti potřebné k osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pra-
covní život. K jejich rozvoji mají členské státy využívat evropský referenč-
ní rámec uvedený v příloze. Ten zahrnuje osm rovnocenných klíčových 
kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazy-
cích, matematické kompetence a základní kompetence v oblasti vědy 
a techniky, schopnost pracovat s informačními a komunikačními tech-
nologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské kompetence, smysl 
pro iniciativu a podnikavost a kulturní povědomí a vyjádření. Referenční 
rámec se zabývá i řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech osmi 
klíčových kompetencích: kritické myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení pro-
blémů, hodnocení rizik, rozhodování a ovládání pocitů.

Towards a European Qualifi cations Framework for Lifelong Learning 
Commission staff working document
[K Evropskému rámci kvalifi kací pro celoživotní vzdělávání. Pracovní 
dokument zaměstnanců Komise]
SEC(2005) 957
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/consultation_eqf_en.pdf

Pracovní dokument zaměstnanců Komise (červenec 2005) nastiňuje hlav-
ní znaky možného budoucího evropského rámce kvalifi kací. Vychází 
z požadavků, na kterých se shodli představitelé vlád členských zemí EU 
v Bruselu v březnu 2004 a potvrzuje a zdůrazňuje předchozí doporu-
čení formulovaná na setkání ministrů školství v únoru a prosinci 2004. 
Přijetím dokumentu byly ukotveny zásady, na základě kterých proběhl 
v období červenec-prosinec 2005 konzultační proces k EQF.



17Career Guidance – A handbook for policy-makers
[Kariérní poradenství. Příručka pro rozhodující politické činitele]
http://www.oecd.org/dataoecd/53/53/34060761.pdf

Úkolem pracovního dokumentu zaměstnanců Komise a společné publikace 
s OECD (listopad 2004) je pomoci politikům zemí OECD a Evropské unie 
rozvíjet efektivní politiku v oblasti kariérového poradenství ve vzdělávání, 
odborné přípravě i v průběhu zaměstnání. Byla připravena Evropskou 
komisí a OECD v souvislosti s probíhajícími změnami, které byly v rámci 
EU defi novány Lisabonskou strategií. Podkladem pro vznik publikace se 
staly mezinárodní srovnání politiky zemí OECD a EU v letech 2001-2003. 
V rámci aktivity OECD vznikly národní zprávy v Austrálii, Rakousku, České 
republice, Kanadě, Dánsku, Finsku, Jižní Koreji, Německu, Lucembursku, 
Irsku, Holandsku, Norsku, Španělsku a Velké Británii. Za EU poskytl údaje 
CEDEFOP (z Belgie, Francie, Řecka, Portugalska, Itálie, Islandu a Švédska) 
a ETF (Bulharsko, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Malta, 
Rumunsko, Slovinsko a Slovensko). Světová banka, která na projektu spolu-
pracovala, dodala data z Chile, Filipín, Rumunska, Polska, Turecka, Ruska 
a Jihoafrické republiky. Politikům jsou předloženy jednoduché a praktické 
nástroje k identifi kaci problémů. Zahrnují hlavní oblasti rozhodující pro 
rozvoj komplexního rámce celoživotního kariérového poradenství: propojit 
kariérové poradenství v počátečním i dalším vzdělávání, maximálně zpří-
stupnit kariérové poradenství, zlepšit informovanost v oblasti kariérového 
poradenství, zabezpečit poradenské služby personálně i fi nančně, posílit 
řízení systému kariérového poradenství.

Draft Resolution of the Council and of the representatives of the 
Governments of the Member States meeting within the Council on 
Strengthening Policies, Systems and Practices in the fi eld of Guidance 
throughout life in Europe
[Návrh usnesení Rady a zástupců členských států, kteří se setkali v rámci 
Rady, o posilování politiky, systémů a praxe na poli poradenství v průbě-
hu celého života v Evropě (květen 2004)] Brussels, 18 May 2004
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf

Rada v dokumentu vyzývá Komisi, aby zvýšila spolupráci na mezinárod-
ní úrovni s relevantními organizacemi, např. OECD, ILO, UNESCO, při 
vytváření postupů a konkrétních akcí pro poradenství v průběhu celého 
života. Členské státy by měly zajistit účinnou spolupráci mezi poskyto-
vateli poradenství na národní, regionální a místní úrovni a podporovat 
školy v tom, aby vedly mladé lidi k samostatnému učení a usměrňování 
vlastních vzdělávacích a kariérních cest.
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18 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 learning
[Návrh závěrů Rady a zástupců členských států, kteří se setkali v rám-
ci Rady, o společných evropských principech identifi kace a validace 
výsledků neformálního a informálního učení]
Brussels, 18 May 2004
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf
http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/zpravodaj_odborne_vzd_
v_zahr/2004/Zp0405a.pdf

Návrh společných evropských principů pro identifi kaci a validaci výsled-
ků neformálního a informálního učení zdůvodňuje důležitost uznávání 
těchto výsledků v kontextu strategie celoživotního učení. Shrnuje dosa-
vadní opatření a zdůrazňuje nutnost společných principů pro uznávání 
výsledků neformálního a informálního učení. Soubor společných evrop-
ských principů pro validaci je rozdělen na šest hlavních témat: účel vali-
dace, individuální nároky, povinnosti institucí, důvěra a zodpovědnost, 
nestrannost, důvěryhodnost a legitimita. Evropské principy by měly být 
užívány jako vodítko a společný výchozí bod pro vytvoření a uplatně-
ní metod a systémů validace. Nepředepisují jednotnou metodiku nebo 
instituce, protože ty musí být přizpůsobeny místním, regionálním, odvět-
vových nebo národním potřebám. Objasňují však základní požadavky, 
které musí být splněny.

Implementing lifelong learning strategies in Europe
Progress report on the follow-up to the Council resolution of 2002 EU 
and ESVO/EEA countries
[Realizace národních strategií celoživotního vzdělávání v Evropě. Zpráva 
o pokroku při dalším rozpracovávání usnesení Rady z roku 2002. Země 
EU a ESVO/EHP]
Brussels, 17.12.2003
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/synthesis_efta_eea_en.pdf

Implementing lifelong learning strategies in Europe
Progress report on the follow-up to the Council resolution of 2002
Acceding and candidate countries
[Realizace národních strategií celoživotního vzdělávání v Evropě. Zpráva 
o pokroku při dalším rozpracovávání usnesení Rady z roku 2002. 
Přistupující a kandidátské země]
Brussels, 17.12.2003
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/synthesis_acc_en.pdf



19Zprávy byly zpracovány zvlášť pro členské státy EU (ve spolupráci 
EK a Cedefopu) a pro přistupující a kandidátské země (na žádost EK 
zpracoval ETF). Podklady pro obě zprávy získali autoři z dotazníkové-
ho šetření; dotazník byl postaven na otázkách tématicky směřujících 
do oblastí tvořících soubor společných evropských principů pro celo-
životní vzdělávání: obecný rámec (politický, institucionální, fi nanční), 
budování partnerství (na regionální úrovni, sociální partneři, role vzdě-
lávání a odborné přípravy při podporování celoživotního vzdělávání), 
požadavky na vzdělávání (klíčové dovednosti, podpora celoživotní 
vzdělávání v zaměstnání, motivování zaměstnavatelů, učitelé), zdroje 
(záměry státu v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zdroje ze soukromé sféry, 
partnerství), přístup ke vzdělávání (bariéra, sociální začleňování, imig-
ranti a etnické skupiny, rovný přístup mužů a žen…), utváření „kultury“ 
vzdělávání a snaha o zdokonalování (zlepšování kvality výstupů, vliv na 
další oblasti politiky).

European report on quality indicators of lifelong learning
Fifteen quality indicators Report based on the work of the Working 
Group on Quality Indicators
[Ukazatele kvality celoživotního vzdělávání. Patnáct ukazatelů kvality. 
Zpráva Komise založená na práci pracovní skupiny o ukazatelích kvality]
Brussels, June 2002
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/02-EU/0206REPORT.PDF

Ukazatele jsou rozděleny do čtyř skupin: Dovednosti, kompetence 
a postoje (gramotnost; matematika; nové kompetence pro učící se spo-
lečnost; umění učit se; aktivní občanství; kulturní a sociální dovednosti), 
přístup a účast (přístup k celoživotnímu vzdělávání; účast na celoživotním 
vzdělávání), prostředky na celoživotní vzdělávání (investice; vzdělávání 
vzdělavatelů; IKT ve vzdělávání), strategie a systémy (strategie celoživot-
ního vzdělávání; souvislost nabídky; orientace a poradenství; akreditace 
a certifi kace; zajišťování kvality).
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20 3. ZLEPŠENÁ SPOLUPRÁCE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍ-
PRAVĚ A VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze 
dne 22. května 2008 o podpoře tvořivosti a inovací prostřednictvím 
vzdělávání a odborné přípravy
Úř. věst., 2008, C 141, s. 17-20.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0017:0020:
CS:PDF

Členské státy mají zvážit zahrnutí podpory tvořivosti a inovačních schop-
ností mezi cíle stávající a budoucí evropské spolupráce v oblasti vzdě-
lávání a odborné přípravy jako doplňujícího opatření na prosazování 
a podporu provádění doporučení z roku 2006 týkajícího se klíčových 
kompetencí pro celoživotní vzdělávání. Závěry jsou doplněny přehle-
dem politických souvislostí.

Návrh doporučení Evropského Parlamentu a Rady ohledně vytvoře-
ní evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 
(ECVET)
[SEK(2008) 442 SEK(2008) 443]
(předložený Komisí)
KOM(2008) 180 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0180:FIN:CS:PDF

ECVET patří k sérii evropských iniciativ, kterou tvoří Evropský systém pře-
nosu a shromažďování kreditů (ECTS), Europass, Evropská charta kvality 
mobility (EQCM), Evropské principy pro identifi kaci a validaci neformál-
ního a informálního učení a Evropský rámec kvalifi kací pro celoživotní 
vzdělávání (EQF).
EQF byl spuštěn Doporučením Evropského parlamentu a Rady o Evrop-
ském rámci kvalifi kací z roku 2008 jako referenční nástroj pro srovnávání 
kvalifi kačních úrovní v národních systémech kvalifi kací a rovněž v systé-
mech kvalifi kací vytvořených mezinárodními odvětvovými organizacemi. 
ECVET bude EQF doplňovat a bude stavět na společných koncepcích 
a principech. ECVET vlastně používá EQF jako referenční úroveň pro 
kvalifi kace.
Konzistentnost s další politikou a cíli EU znamená, že ECVET se nepouží-
vá při vzájemném uznávání kvalifi kací v regulovaných povoláních, pro-
tože to se řídí směrnicí 2005/36/ES ze 7. září 2005.



21Usnesení Rady ze dne 15. listopadu 2007 „Novými dovednostmi 
k novým povoláním“
Úř. věst., 2007, C 290, s. 1-3.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJC:2007:290:0001:0003:CS:PDF

Rada Evropské unie vyzývá členské státy a Komisi, aby v rámci znalostní 
společnosti vybavily občany pro nová povolání; pokračovaly v práci na 
uznávání výsledků učení a transparentnosti kvalifi kací a aby se zabývaly 
otázkami fi nancování a kvality.

Akční plán vzdělávání dospělých. K učení je vždy vhodná doba
Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodář-
skému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
KOM(2007) 558 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0558:FIN:CS:PDF

Sdělení Komise o vzdělávání dospělých z roku 2006 nazvané Na vzdě-
lávání není nikdy pozdě vyzdvihuje důležitost vzdělávání dospělých jako 
významné složky celoživotního vzdělávání. Vzdělávání dospělých hraje 
klíčovou úlohu v rozvoji občanských kompetencí. Tento akční plán se 
zaměřuje na lidi znevýhodněné kvůli nízké gramotnosti, nedostatečným 
pracovním způsobilostem, případně nedostatečným kompetencím nut-
ným k úspěšnému začlenění do společnosti. Mohou to být přistěhovalci, 
starší lidé, ženy nebo zdravotně postižení – podle situace v jednotlivých 
zemích. Akční plán vychází z předpokladu, že o nutnosti kvalitního 
a přístupného systému vzdělávání dospělých již není třeba diskutovat 
vzhledem k úkolům, které Evropu v nadcházejících letech čekají.

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 20063 to review the priorities and 
strategies of the Copenhagen Process
[Helsinské komuniké o zlepšené evropské spolupráci v odborném 
vzdělávání a přípravě. Komuniké evropských ministrů odborného vzdě-
lávání a přípravy, evropských sociálních partnerů a Evropské komise, 
shromážděných v Helsinkách 5. prosince 2006 za účelem revize priorit 
a strategií Kodaňského procesu (prosinec 2006)]
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_en.pdf
Neofi ciální český překlad
http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/zpravodaj_odborne_vzd_
v_zahr/2007/Zp0701pIa.pdf
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22 Komuniké v úvodu deklaruje, že Evropa musí investovat do odborného 
vzdělávání a přípravy (OVP). OVP je vnímáno jako hlavní součást celo-
životního vzdělávání. V navazující části, která je zaměřena na cestu 
k uskutečnění reforem Kodaňského procesu je uvedeno, že rozmanitost 
evropských systémů OVP je výhodou a zároveň výzvou. Kodaňské 
a Maastrichtské priority zůstávají v platnosti, je však měla se zaměřit 
na image, status a atraktivita OVP; další vývoj, testování a realizace 
společných evropských nástrojů; systematičtější přístup k posilování vzá-
jemného učení; zapojení zainteresovaných stran.

European Credit system for Vocational Education and Training 
(ECVET)
A system for the transfer, accumulation and recognition of learning 
outcomes in Europe Commission staff working document
[Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 
(ECVET). Systém pro přenos, shromažďování a uznávání výsledků učení 
v Evropě. Pracovní dokument zaměstnanců Komise (říjen 2006)]
SEC(2006) 1431
http://ec.europa.eu/education/ecvt/work_en.pdf

ECVET je v dokumentu představen jako nástroj, který umožňuje popiso-
vat kvalifi kace jako přenositelné a shromažďovatelné jednotky výsledků 
učení (znalostí, dovedností a kompetencí), k nimž jsou připojeny kreditní 
body. Má usnadňovat přenos a shromažďování výsledků učení, kterých 
dosáhli lidé přecházející z jednoho učebního kontextu do druhého, 
z jednoho systému kvalifi kací do druhého. Bude založen na dobrovolné 
účasti členských států a stran zainteresovaných na příslušných systémech 
kvalifi kací a na odborném vzdělávání a přípravě.

Vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy pozdě
Sdělení Komise (říjen 2006)
KOM (2006) 614 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:CS:
PDF

Sdělení Komise navazuje na obdobný dokument z roku 2001. 
Zdůrazňuje, že vzdělávání a odborná příprava jsou rozhodujícími fak-
tory pro dosažení cílů Lisabonské strategie. Ve vztahu ke vzdělávání 
dospělých je v této souvislosti alarmující tvrzení, podle něhož by se 
k tomu, aby bylo dosaženo míry, kterou členské státy schválily v rámci 
programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, musely do celoživot-
ního vzdělávání zapojit další čtyři miliony dospělých.



23Maastricht Communiqué on the Future Priorities of Enhanced 
European Cooperation in Vocational Education and Training (VET)
(Review of the Copenhagen Declaration of 30 November 2002)
[Maastrichtské komuniké o budoucích prioritách zlepšené evropské spo-
lupráce v odborném vzdělávání a přípravě (OVP). (Revize Kodaňské 
deklarace z 30. listopadu 2002)]
http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf
Neofi ciální český překlad
http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/zpravodaj_odborne_vzd_
v_zahr/2005/Zp0501pIa.pdf

Společná průběžná zpráva Rady a Komise „Vzdělávání a odborná pří-
prava 2010“ z roku 2004 shrnuje první konkrétní výsledky Kodaňského 
procesu a identifi kuje priority reformy v klíčových oblastech tak, aby se 
evropské systémy vzdělávání a profesní přípravy do roku 2010 staly 
světovým měřítkem kvality a celoživotní vzdělávání pro všechny konkrétní 
realitou.
Nezbytné reformy a investice by se měly zaměřovat zejména na:

image a přitažlivost profesních cest pro zaměstnavatele a jednotlivce 
s cílem zvýšit účast na OVP;
dosažení vysoké úrovně kvality a inovací v systémech OVP;
spojení OVP s požadavky trhu práce na vysoce kvalifi kované pracovní 
síly ve znalostní ekonomice;
potřeby lidí s nízkou kvalifi kací.

Dokument zdůrazňuje (na národní úrovni) význam přispívání systémů 
OVP, institucí, podniků a sociálních partnerů k dosažení Lisabonských 
cílů. Pro evropskou úroveň a usnadnění vzniku skutečného evropského 
trhu práce má klíčový význam rozvíjení transparentnosti, kvality a vzá-
jemné důvěry.

Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET
Final report to the European Commission 1-11-04
[Dosahování lisabonského cíle: přispění OVP. Závěrečná zpráva 
Evropské komisi 1.11.04)]
Studie zpracovaná pro Evropskou komisi v přípravě na konferenci 
„Posílení evropské spolupráce v OVP: Cesta vpřed“, Maastricht, 2004
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/studies/maastricht_en.pdf

Studie je komplexní a velmi obsáhlá. Ve snaze analyzovat specifi cký 
příspěvek odborného vzdělávání a přípravy (OVP) autoři sledují tři 
základní linie:

identifi kaci pokroku národních systémů OVP ve smyslu Lisabonského cíle;
zprostředkování informací o inovacích ve vzdělávání a učení;
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24 jasný náhled na dosažený pokrok při zajišťování kompetencí pro 
evropský trh práce.

Zpráva je rozdělena do pěti částí, z nichž každá obsahuje několik kapitol:
Úvodní část obsahuje kapitoly: Úvod; Lisabonský cíl: strategie a indi-
kátory; Rozšíření – nová mapa Evropy pro OVP; Kontext a trendy 
ovlivňující OVP.
Druhá část, zaměřená na pokrok systémů OVP ve směru k dosažení 
Lisabonského cíle obsahuje kapitoly: Efektivita a účinnost OVP; 
Zvyšování atraktivity systémů OVP; Flexibilita OVP; Kompetence na 
pracovním místě; Stárnutí populace; OVP podporující sociální inkluzi.
Třetí část, zaměřená na inovace ve vzdělávání a učení obsahuje kapi-
toly: Změny v učebním prostředí; Inovace obsahu; Inovace metod; 
Hodnocení a validace učení; Učitelé a instruktoři a jejich role při 
usnadňování učení; Řízení kvality a inovace.
Čtvrtá část, zaměřená na zajišťování kompetencí pro evropský trh prá-
ce obsahuje kapitoly: Výzva pro OVP v globalizovaném světě; Vývoj 
OVP, orientace a přizpůsobení se požadavkům; Sociální partnerství 
a odvětvový dialog; Europeizace OVP; Mobilita na trhu práce.
Závěrečná část je věnována analýzám a závěrům. Obsahuje kapito-
ly: Potenciál OVP; Současný stav OVP: pokrok a závěry; Indikátory 
a data pro OVP; Hledání optima pro OVP v Evropě.

Draft Council Conclusions on Quality Assurance in Vocational 
Education and Training
[Závěry Rady o zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě]
Brussels, 18 May 2004
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/vetquality_en.pdf

Důležitou pomůckou při zajišťování kvality odborného vzdělávání 
a přípravy je Společný rámec zajišťování kvality (CQAF), který by měl 
pomáhat členským státům EU při vývoji jejich vlastních národních nebo 
regionálních systémů a přístupů k zajišťování kvality.

Declaration of the European Ministers of Vocational Education and 
Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 
29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in 
vocational education and training “The Copenhagen Declaration”
[Deklarace evropských ministrů odborného vzdělávání a přípravy 
a Evropské komise shromážděných v Kodani 29. a 30. listopadu 2002 
o zlepšené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě 
„Kodaňská deklarace“]
http://ec.europa.eu/education/copenhagen/copenahagen_declaration_en.pdf



25Deklarace zásadního významu je výsledkem setkání ministrů odborného 
vzdělávání a přípravy, evropských sociálních partnerů a Evropské komi-
se. Text směřující ke zlepšení evropské spolupráce v odborném vzdělá-
vání a přípravě (OVP) se zaměřuje zejména na tato témata:

posílení evropské dimenze v programech OVP;
zvýšení transparentnosti, poskytování informací a poradenství týkající 
se programů OVP;
zintenzívnění úsilí týkajícího se vzájemného uznávání kompetencí 
a kvalifi kací;
zlepšení v zaručování kvality.

Každé z uvedených témat je východiskem pro navazující evropské akti-
vity. Deklarace přinesla nové podněty pro rozvoj evropské spolupráce 
v této oblasti s cílem řešit otázky a problémy z pohledu celoživotního 
vzdělávání. Již první rok intenzívní spolupráce přinesl konkrétní předběž-
né výsledky. V prosinci roku 2003 předložila Komise návrh jednotného 
evropského rámce pro zajištění transparentnosti kvalifi kací a kompetencí 
(nový „Europass“), který předpokládá racionalizaci existujících nástrojů.

3.1 PROGRAMY, KTERÉ PODPORUJÍ „VZDĚLÁVÁNÍ A ODBOR-
NOU PŘÍPRAVU 2010“ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze 
dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti 
celoživotního učení
Úř. věst., 2006, L 327, s. 45-68.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:CS:PDF

Akční program v oblasti celoživotního vzdělávání je dokument mimo-
řádného významu. Dokládá to již jeho odůvodnění, které zahrnuje 
celkem 49 položek. Jedna z posledních uvedených obsahuje i sděle-
ní, že rozhodnutí pro celou dobu trvání programu stanovuje fi nanční 
krytí. Obecným cílem programu celoživotního vzdělávání je přispívat 
prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji Společenství jako vyspělé 
znalostní společnosti. Program se zaměřuje zejména na podporu výmě-
ny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné 
přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality. 
Jako hlavní součásti programu dokument uvádí:

odvětvové podprogramy (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundvig);
průřezový program (spolupráce a inovace politiky v oblasti celoživot-
ního vzdělávání, podpora studia jazyků apod.);
program Jean Monet.
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26 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ES ze 
dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství 
na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti vzdělá-
vání a odborného vzdělávání a na podporu určitých činností v této 
oblasti
Úř. věst., 2004, L 138, s. 31-39.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:02:32004D0791:CS:PDF

Obecným cílem programu je podpora činností subjektů v oblasti vzdělá-
vání a odborného vzdělávání. Program trvá tři roky (od ledna 2004 do 
prosince 2006) a zahrnuje tyto činnosti:

probíhající pracovní program, který působí na evropské nebo světové 
úrovni a sleduje cíl v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání, 
který je v obecném evropském zájmu nebo je součástí politiky EU;
konkrétní akci podporující činnost EU v této oblasti, poskytování infor-
mací o evropské integraci a cílech, které EU ve svých mezinárodních 
vztazích sleduje.

Dále dokument obsahuje pravidla pro výběr příjemců, ustanovení týka-
jící se přidělení grantu, fi nanční ustanovení a informaci o sledování 
a hodnocení.

4. REFORMA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

From Bergen to London
The contribution of the European Commission to the Bologna Process
Brussels, 7 May 2007
[Od Bergenu k Londýnu. Příspěvek Evropské komise k Boloňskému procesu]
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/report06.pdf

Plnění programu modernizace pro univerzity: vzdělávání, výzkum a inovace

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu (květen 2006)
KOM(2006) 208 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0208:FIN:CS:PDF

Modernizace evropských univerzit, která se týká jejich vzájemně propo-
jených rolí vzdělávání, výzkumu a inovace, je považována za základní 
podmínku úspěchu Lisabonské strategie i za součást přechodu ke glo-
bálnější znalostní ekonomice. K posílení společenských úkolů univerzit 
v kulturně a jazykově rozmanité Evropě je vedle místních, regionálních 
a národních kořenů univerzit důležitý evropský rámec. Evropský roz-
měr nabízí případné úspory z rozsahu, větší rozmanitost a intelektuální 
bohatství zdrojů a příležitost ke spolupráci a soutěž mezi jednotlivými 



27institucemi. Komise navrhla zřízení Evropského technologického institutu 
(ETI), který však nemůže být v úsilí o modernizaci evropských univerzit 
jediným řešením.

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. února 2006 
o další evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vyso-
koškolského vzdělávání
Úř. věst., 2006, L 64, s. 60—62.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0060:0062:CS:PDF

Návrh usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě o mobilizaci inteligenčního potenciálu Evropy: možnost pro 
vysoké školství plně přispět k Lisabonské strategii
Úř. věst., 2005, C 292 , s. 1-2.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2005:292:0001:0002:CS:PDF

Mobilizace inteligenčního potenciálu Evropy: možnost pro univerzity 
plně přispět k Lisabonské strategii {SEK(2005) 518}
Sdělení Komise
KOM (2005) 152 konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0152:FIN:CS:PDF

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.

European Higher Education in a Worldwide Perspective
Annex to the: Communication from the Commission
Mobilising the brainpower of Europe: enabling universities to make their 
full contribution to the Lisbon Strategy
Commission staff working paper
[Evropské vysokoškolské vzdělávání v celosvětové perspektivě. Příloha 
ke sdělení Komise Mobilizace inteligenčního potenciálu Evropy: mož-
nost pro univerzity plně přispět k Lisabonské strategii. Pracovní dokument 
zaměstnanců Komise]
{COM(2005)152 fi nal}
SEC(2005) 518
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comuniv2005annex_en.pdf
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28 The role of the universities in the Europe of knowledge
Communication from the Commission
[Úloha univerzit v Evropě znalostí. Sdělení Komise]
COM (2003) 58
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0058:FIN:EN:PDF

Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council on strengthening cooperation with third countries in 
the fi eld of higher education
[Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o posilování spoluprá-
ce s třetími zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání]
COM (2001) 385
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0385:FIN:EN:PDF

The Bologna Declaration of 19 June 1999
Joint declaration of the European Ministers of Education
[Boloňská deklarace. Společná deklarace evropských ministrů školství]
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/990719BOLOGNA_
DECLARATION.PDF

V červnu 1999 podepsali ministři školství z 29 evropských zemí dekla-
raci o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do 
roku 2010. Přijali tak program, který se stal akčním plánem rozvoje 
vysokého školství v Evropě do roku 2010 a zároveň největší evropskou 
reformou od 70. let minulého století. Evropským zemím se otevřela mož-
nost využít jedinečnosti svých vzdělávacích systémů a vytvořit z nich 
systém evropský. Hlavními rysy nového systému se stalo přijetí tří srozu-
mitelných a srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání – baka-
lářského, 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 mobilitu 
studentů a má být prostupný i do jiných systémů než vysokoškolského, 
např. do oblasti celoživotního vzdělávání. Podpořena bude evropská 
spolupráce v udržování kvality vysokoškolského vzdělávání a v oblasti 
zpracování obsahu vzdělávání. Takovýto evropský systém by pak měl 
být pro studenty přitažlivější a měl by posílit nejen atraktivitu evropského 
vzdělávacího systému, ale i konkurenceschopnost absolventů evrop-
ských vysokých škol na trhu práce – národním, evropském i globálním. 
Vzhledem k potřebě neustálé podpory a přizpůsobení reálnému vývoji 
se ministři mají scházet každé dva roky.



294.1 PROGRAMY PODPORUJÍCÍ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Výroční zpráva o třetí fázi programu Tempus v roce 2006
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodář-
skému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
KOM(2007) 420 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0420:FIN:CS:PDF

Program Tempus III (2000–2006) se zaměřil na rozvoj a moderniza-
ci vysokoškolského vzdělávání v 26 partnerských zemích západního 
Balkánu, východní Evropy, středomořského regionu a střední Asie. Od 
svého vzniku v roce 1990 přispívá program Tempus úspěšně k podpo-
ře reformy a modernizace vysokoškolského vzdělávání v partnerských 
zemích. Modernizace vysokoškolského vzdělávání je uznávána jako 
hlavní podmínka úspěchu Lisabonské strategie, kterou Evropská unie 
zahájila v březnu 2000 a jejímž cílem je změna struktury hospodářských 
a sociálních systémů v EU. Zároveň program Tempus pomáhá partnerským 
zemím v reformě jejich systémů vysokoškolského vzdělávání v souladu se 
zásadami Boloňského procesu (nový systém titulů, zajišťování kvality, uzná-
vání titulů a doby trvání studia). V roce 2006 byl Tempus fi nancován ze 
tří regionálních programů vnější spolupráce: CARDS (západní Balkán); 
MEDA (východní a jižní Středomoří) a Tacis (východní Evropa a střední 
Asie). Rozpočet programu Tempus činil v roce 2006 53,45 milionů EUR 
a byl rozdělen mezi tři regiony tímto způsobem: Tacis: 18,25 milionů EUR, 
CARDS: 17,2 milionů EUR, MEDA: 18 milionů EUR.

Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady kterým se zavádí 
akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání 
a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spoluprá-
ce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009-2013)
(přeložený Komisí) [SEK(2007) 949] [SEK(2007) 950]
KOM(2007) 395 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0395:FIN:CS:PDF

Obecným cílem nového programu Erasmus Mundus je zlepšit kvalitu 
evropského vysokoškolského vzdělávání, podpořit dialog mezi různými 
společnostmi a kulturami a jejich vzájemné porozumění prostřednictvím 
spolupráce vysokoškolských institucí a kontaktů mezi lidmi a rovněž pod-
pořit cíle vnější politiky EU a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Tento návrh představuje nový pří-
stup a má širší oblast působnosti než stávající program Erasmus Mundus, 
pokud jde o politiku, cíle a druh činností. Vysokoškolské instituce jsou 
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30 také prostorem pro mezikulturní dialog a výměnu. Program vzdělávání 
a mobility založený na mezinárodních kontaktech a výměnách jednot-
livců může posílit politické, kulturní, vzdělávací a hospodářské vazby 
mezi EU a třetími zeměmi. Komise již popsala svá stanoviska k problé-
mům, které by systémy a instituce vysokoškolského vzdělávání měly řešit, 
a to zejména ve svém sdělení „Plnění programu modernizace pro uni-
verzity: vzdělávání, výzkum a inovace“ (KOM(2006) 208 v konečném 
znění) z května 2006. V tomto ohledu považují vysokoškolské instituce 
za nutné vytvořit mezinárodní propojení s institucemi z ostatních částí 
světa a přilákat do svých institucí velkou část mezinárodně mobilních 
studentů a výzkumných pracovníků. Kromě toho musí akce Společenství 
v této oblasti v souladu se sdělením Komise „Evropa ve světě – praktické 
návrhy pro větší soudržnost, efektivitu a zviditelnění“ (KOM(2006) 278 
v konečném znění) náležitě přihlížet k širším souvislostem vnější politi-
ky EU a její spolupráce s třetími zeměmi. Nového programu Erasmus 
Mundus budou moci využívat vysokoškolské instituce a studenti z celého 
světa. Stávající program Erasmus Mundus skončí v roce 2008. Podle 
článku 12 rozhodnutí o programu musí Komise do 31. prosince 2007 
předložit sdělení o pokračování programu.

Zpráva o průběžném hodnocení programu Erasmus Mundus (2004–
2008)
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodář-
skému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
KOM(2007) 375 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0375:FIN:CS:PDF

Erasmus Mundus je program spolupráce a mobility v oblasti vysoko-
školského vzdělávání, jehož cílem je představit světu EU jako centrum 
kvalitního vzdělávání. Záměrem programu je podpořit rozvoj evropských 
magisterských programů a zvýšit povědomí o evropském vysokoškol-
ském vzdělávání ve třetích zemích. Strategickým cílem programu je zvý-
šit kvalitu vysokoškolského vzdělávání v Evropě a podpořit mezikulturní 
porozumění spoluprací se třetími zeměmi. Program má čtyři hlavní akce: 
akce 1 – magisterská studia Erasmus Mundus zahrnující integrovaná stu-
dia na magisterské úrovni nabízená alespoň třemi vysokými školami ve 
třech různých evropských zemích; akce 2 – stipendia Erasmus Mundus 
určená studentům a akademickým pracovníkům ze třetích zemí; akce 3 
– partnerství s vysokými školami ve třetích zemích zahrnující stipendia 
určená studentům a akademickým pracovníkům ze zemí EU pro působe-
ní ve třetích zemí; akce 4 – projekty, jejichž cílem je zvýšit celosvětovou 
přitažlivost evropského vysokoškolského vzdělávání.



31Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES ze 
dne 5. prosince 2003, kterým se zavádí program pro zlepšování 
kvality vysokého školství a pro podporu mezikulturního porozumě-
ní prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) 
(2004-2008)
Úř. věst., 2003, L 345, s.1-8.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:01:32003D2317:CS:
PDF

Erasmus Mundus 2004-2008 je program zaměřený na podporu spolu-
práce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání a má vést ke zvi-
ditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdě-
lávání 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 rovněž otevřena pro studenty ze zemí EU studující ve třetích zemích. 
Program Erasmus Mundus je postaven na 1-2leté magisterských kurzech 
s jednotným kurikulem, nabízených minimálně třemi vysokými školami 
(konsorciem) minimálně ze tří zemí EU (EHP/ESVO). Kurzy jsou otevřeny 
studentům a akademickým pracovníkům ze třetích zemí, jsou založeny na 
principu mobility a směřují k získání navzájem uznávaného společného 
jednoho, dvou nebo více diplomů. Dalšími oblastmi programu Erasmus 
Mundus jsou stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích 
zemí na institucích účastnících se magisterského kurzu Erasmus Mundus, 
1-3letá partnerství mezi konsorciem magisterského kurzu a vysokými ško-
lami ze třetích zemí a zvyšování atraktivnosti a přístupu k evropskému 
vysokoškolskému vzdělávání.

5. ROZVÍJENÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 
dne 15. listopadu 2007 o zlepšování kvality vzdělávání učitelů
Úř. věst., 2007, C 300, s. 6-9.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJC:2007:300:0006:000
9:CS:PDF

Rada Evropské unie a zástupci vlád členských států Evropské unie zase-
dající v Radě se dohodly, že budou v rámci svých povinností usilovat o to, 
aby učitelé měli vysokoškolskou kvalifi kaci, odborné znalosti ve svých 
předmětech i nezbytné pedagogické dovednosti, přístup k dalšímu vzdě-
lávání, včetně výměnných pobytů a působení v zahraničí, aby učitelé ve 
vedoucích funkcích měli vedle pedagogických dovedností a zkušeností 
přístup k velmi dobré odborné přípravě v oblasti řízení a vedení škol, 
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32 aby základní vzdělávání učitelů, jejich podpora při zapracování a další 
profesní rozvoj probíhaly koordinovaně, soudržně, s přiměřenými zdroji 
a se zaručenou kvalitou.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zlepšování kvality 
vzdělávání učitelů
KOM(2007) 392 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0392:FIN:CS:PDF

V Evropě je zhruba 6,25 milionů učitelů. Jejich úlohou je pomáhat žá-
kům všeho věku v rozvíjení jejich předpokladů, naplňování potenciálu 
k osobnímu růstu a blahu a získání široké škály znalostí a dovedností, kte-
ré budou jako občané a pracovníci potřebovat. Učitelé stojí mezi rychle 
se proměňujícím světem a žáky, kteří se do tohoto světa chystají vstoupit. 
Učitelská profese je čím dál tím složitější. Požadavky na učitele rostou 
a prostředí, v němž pracují, je staví před stále více problémů. V mnoha 
členských státech probíhá revize toho, jak jsou učitelé připravováni na 
své poslání. Sdělení má zhodnotit současnou situaci v EU, pokud jde 
o vzdělávání a odbornou přípravu učitelů, a podnítit společné uvažová-
ní o tom, jaké další kroky podniknout na úrovni členských států a jak by 
je mohla EU podpořit.

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 
2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení
Úřední věstník, 2006, L 394, s. 10-18.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:CS:PDF

Dokument doporučuje členským státům rozvíjet klíčové kompetence 
u všech osob v rámci strategií celoživotního vzdělávání. 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 kompe-
tencemi se rozumí způsobilosti potřebné k osobnímu naplnění a rozvoji, 
aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pracovní život. K jejich 
rozvoji mají členské státy využívat evropský referenční rámec uvedený 
v příloze. Ten zahrnuje osm rovnocenných klíčových kompetencí: komu-
nikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematic-
ké kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií, 
schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální 



33a občanské kompetence, smysl pro iniciativu a podnikavost a kulturní 
povědomí a vyjádření. Referenční rámec se zabývá i řadou témat, která 
hrají svou úlohu ve všech osmi klíčových kompetencích: kritické myšle-
ní, tvořivost, iniciativa, řešení problémů, hodnocení rizik, rozhodování 
a ovládání pocitů.

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě
Brussels: Eurydice 2005. (Klíčové údaje) ISBN 92-894-9117-5
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/049CS.pdf

Dokument je samostatnou součástí řady Klíčové údaje o vzdělávání 
v Evropě, která je v tomto případě věnována jazykové výuce ve školách. 
Zaměřuje se zejména na: jazykovou rozmanitost ve školách, postave-
ní cizích jazyků v učebních plánech, počet studovaných cizích jazyků 
na školách a počáteční vzdělávání a kvalifi kaci učitelů cizích jazyků. 
Publikaci připravilo evropské oddělení Eurydice na základě údajů získa-
ných z národních oddělení sítě Eurydice, z údajů Eurostatu a z výsledků 
mezinárodních 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 zahajování povinné výuky cizích jazyků (především angličtiny) v pri-
márním vzdělávání.

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. února 2001 
o evropské spolupráci při hodnocení kvality vzdělávacího systému
Úř. věst., 2001, L 60, s. 51-53.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:01:32001H0166:CS:PDF

Členské státy EU mají realizovat aktivity a služby, které pomohou zvýšit 
a udržet kvalitu vyučování a podpoří mobilitu obyvatel, přenos znalos-
tí 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 vzhle-
dem k potencionálním změnám struktury a cílů různých vzdělávacích 
systémů a v různých zemích se nutně bude lišit v souvislosti s mnoha spe-
cifi ckými faktory. Významnou úlohu může sehrát již existující Evropská síť 
politických činitelů, kteří se zabývají otázkou kvality vzdělávacího systé-
mu, i vyhodnocení provedených studií a projektů zkoumajících národní 
programy hodnocení kvality vzdělávání. Zpráva vyzývá členské státy, 
aby vytvořily a podpořily transparentní systémy pro hodnocení kvality 
ve vzdělávání, aby zvýšily účast všech zainteresovaných subjektů (uči-

3.
 V

zd
ěl

á
vá

n
í 
a

 o
d

b
o
rn

á
 p

říp
ra

va
 2

01
0



34 telů, žáků, managementu, odborníků a rodičů) na externím hodnocení 
i sebehodnocení 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 má spolupracovat s relevantními organiza-
cemi a využívat výsledků sítě Eurydice a programu Sokrates k vytvoření 
databáze účinných nástrojů v oblasti hodnocení kvality vzdělávání.

European Commission
European report on the quality of school education
Sixteen quality indicators
[Evropská zpráva o kvalitě školního vzdělávání. Šestnáct ukazatelů 
kvality] Luxembourg: Offi ce for Offi cial Publications of the European 
Communities, 2001.
ISBN 92-894-0536-8
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf

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, 
studijní úspěchy, monitoring základního a středoškolského vzdělávání 
a vzdělávací struktury a zdroje. V samostatné části jsou uvedeny faktory, 
které v budoucnu mohou ovlivnit oblast vzdělávání, především nové poje-
tí úlohy znalostí, decentralizace ve výchovně vzdělávacích systémech, 
efektivní využívání zdrojů, sociální aspekty vzdělávání a potřeba srovna-
telnosti dat. Zpráva dále obsahuje grafy podávající přehled o součas-
ném 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 ukaza-
telů) do roku 2002.



355.1. PROGRAMY PODPORUJÍCÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

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 Socrates
Comenius (2000-2006)
Úř. věst., 2000, L 28, s. 1-15.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:01:32000D0253:CS:PDF

Program Comenius je určen mateřským, základním a středním školám, 
jejich žákům, učitelům, asociacím a nevládním organizacím zapojeným 
do školního vzdělávání, osobám a institucím zodpovědným za organi-
zaci a poskytování vzdělávání na místní, regionální a národní úrovni, 
výzkumným centrům a institucím zabývajícím se problematikou celoživot-
ního vzdělávání, vysokým školám, které vzdělávají učitele, a institucím 
zajišťujícím poradenství a informační servis. Cílem programu je rozvíjet 
porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomoci 
při osvojování základních kompetencí nezbytných pro 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 kur-
zech, partnerství škol a asistentské pobyty pro studenty-budoucí učitele. 
Program usiluje o podporu spolupráce mezi školami a organizacemi 
zodpovědnými za podobu školního vzdělávání. Tzv. centralizované 
multilaterální projekty se zaměřují na vytváření a šíření nových kurzů pro 
učitele, na rozvoj, propagaci a šíření dobrých příkladů ve vzdělávání 
(včetně tvorby nových výukových metod a materiálů), na výměnu zkuše-
ností nebo na tvorbu systémů zajišťujících informace či poradenství pro 
studenty, učitele a další osoby. Cílem tzv. centralizovaných tematických 
sítí programu je rozvoj vzdělávání v dané tematické oblasti, získává-
ní a šíření ukázek dobrých příkladů a inovačních přístupů či analýza 
potřeb a její praktické uplatnění ve školním vzdělávání.

6. PODPOROVÁNÍ VÍCEJAZYČNOSTI

Zpráva o provádění akčního plánu „Podpora jazykového vzdělává-
ní a jazykové rozmanitosti“
Pracovní dokument Komise {SEC(2007)1222}
KOM(2007) 554 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0554:FIN:CS:PDF

Zpráva podává přehled hlavních výsledků provádění akčního plánu 

3.
 V

zd
ěl

á
vá

n
í 
a

 o
d

b
o
rn

á
 p

říp
ra

va
 2

01
0



36 „Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti 2004–2006“ 
na evropské i národní úrovni. Popisuje aktuální trendy v reformě vzdě-
lávacích systémů, které mají více podpořit jazykové vzdělávání, shrnuje 
výsledky dosažené v uplynulých třech letech a slouží jako východisko 
pro další opatření v oblasti politiky vícejazyčnosti.

Rámec pro evropský průzkum jazykových znalostí
Sdělení Komise Radě
KOM(2007) 184 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0184:FIN:CS:PDF

Ve sdělení nazvaném Evropský ukazatel jazykové kompetence z roku 
2005 Komise navrhla podrobný strategický přístup pro vytvoření evrop-
ského průzkumu jazykových kompetencí jako prostředku pro sběr údajů 
potřebných pro vytvoření evropského ukazatele úrovně. Na tomto zákla-
dě se Rada v květnu 2006 dohodla na řadě klíčových témat týkajících 
se Evropského ukazatele jazykové kompetence. Rada vyzvala Komisi, 
aby zřídila Poradní výbor pro evropský ukazatel jazykové kompetence 
sestavený z národních odborníků, kteří by radili Komisi při přípravě a pro-
vádění průzkumu. Komise ředložila sdělení o uceleném rámci ukazatelů 
a referenčních kritérií tak, aby obecně podpořila strategii vzdělávání. 
Rámec navrhuje vytvoření souboru dvaceti klíčových ukazatelů, které 
pokryjí hlavní oblasti.

The European Indicator of Language Competence
Communication from the Commission to the European Parliament and 
the Council
Council conclusions
[Evropský ukazatel jazykových kompetencí. Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě. Závěry Rady]
Brussels, 19 June 2006
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10477.en06.pdf

Evropský ukazatel jazykových znalostí
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě
KOM (2005) 356 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0356:FIN:CS:PDF

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 
evropského průzkumu jazykových znalostí. Průzkum by měl sloužit ke 



37sběru údajů potřebných pro vytvoření evropského ukazatele úrovně jazy-
kových kompetencí. 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 zří-
dila 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 schop-
nostech patnáctiletých Evropanů, jež dosud nejsou k dispozici nebo je 
nelze zjistit jakýmkoliv jiným způsobem. Metodologii a obsah šetření 
pak upřesňuje další sdělení Komise „Rámec pro evropský průzkum jazy-
kových znalostí“ z roku 2007.

Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: an Action 
Plan 2004 – 2006
Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions
[Podporování jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti: Akční 
plán na léta 2004-2006.Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu 
a Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů]
COM (2003) 449 fi nal
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0449:FIN:EN:PDF

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 oblasti: celoživotní jazykové vzdělávání, zlepšení kvality 
jazykové výuky na všech úrovních a vybudování evropského prostředí, 
které bude příznivé pro jazyky. Plán byl navržen s cílem podpořit aktivity 
místních, regionálních a národních orgánů, které by měly společně zajis-
tit zásadní změnu v podpoře jazykového vzdělávání a jazykové rozma-
nitosti. V roce 2007 byla provedena revize Akčního plánu prostřednic-
tvím zprávy o realizaci, která konstatovala dosažení značného pokroku: 
semináře, konference a evropské programy napomohly ke vzájemné 
výměně osvědčených postupů a ke zvýšení informovanosti o klíčových 
otázkách jazykového vzdělávání. Na národní úrovni se akční plán pro-
mítl 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 roč-
ního rozpočtu na informační kampaň podporující jazykové vzdělávání. 
V ČR i v jiných zemích nabízejí některé univerzity magisterské programy 
zaměřené na přírodní vědy, dějepis nebo zeměpis společně s vedlejším 

3.
 V

zd
ěl

á
vá

n
í 
a

 o
d

b
o
rn

á
 p

říp
ra

va
 2

01
0



38 oborem cizí jazyk, což v některých případech vede k dvojitému titulu. 
V ČR se dále vyvíjí internetový portál Brána jazyků, který má nabízet 
bezplatné jazykové kurzy on-line, odpovídající evropskému referenčnímu 
rámci pro jazyky. S využitím tohoto rámce se navíc počítá i při tvorbě 
kurikula a při zjišťování úrovně jazykových znalostí.

Promoting Language Learning and Linguistic Diversity - Consultation
Commission Staff Working Paper
[Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti Pracovní doku-
ment zaměstnanců Komise]
SEC(2002) 1234
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/consult/consult_en.pdf

Je třeba realizovat činnosti, které by vycházely ze zkušeností z Evropské-
ho roku jazyků a využily pokroku dosaženého v uplynulém desetiletí. Je 
zdůrazněna úloha EU při pomoci členských zemím v podporování jazyko-
vého vzdělávání. Dokument vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby 
navrhly, jaké činnosti by měly být v tomto ohledu realizovány. Věnuje se 
otázce, do jaké míry zvládá EU širší problematiku jazykových a kulturních 
odlišností a jak je připravena udržet svou soudržnost a úlohu ve světě. 
Každý občan EU by měl být schopen domluvit se kromě mateřského jazy-
ka ještě dalšími dvěma jazyky. Proto je třeba vytvářet prostředí přátelské 
jazykům a respektující jazykovou rozmanitost. S výukou cizích jazyků se 
má podle začínat v ranějším věku než doposud, diskutuje se však i o přístu-
pu 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 přátelštější a ote-
vřenější k jazykovému vzdělávání a výuce ve třídách, a samozřejmě také 
vzdělávání a příprava učitelů a využívání rodilých mluvčích.

Council Resolution of 14 February 2002 on the promotion of linguistic 
diversity and language learning in the framework of the implementa-
tion of the objectives of the European Year of Languages 2001
[Rozhodnutí Rady ze 14. února 2002 o podpoře jazykové rozmanitosti 
a jazykového vzdělávání v rámci realizace úkolů Evropského roku jazy-
ků 2001]
Usnesení Rady (únor 2002)
Offi cial Journal, 2002, C 50, s. 1-2.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJC:2002:050:0001:0002:
EN:PDF



39Dokument zdůrazňuje, že znalost jazyků patří mezi nejdůležitější doved-
nosti pro efektivní začlenění jedince do života evropské znalostní spo-
lečnosti, usnadňuje mobilitu a podporuje soudržnost rozrůstající se EU. 
Všechny jazyky jsou si z kulturního pohledu podle dokumentu rovny 
a tvoří nedílnou součást evropské civilizace. Evropský rok jazyků 2001 
je programem, který poukazuje na jazykovou rozmanitost a propaguje 
výuku jazyků. Rada znovu potvrzuje jeho cíle a zabývá se jejich dal-
ším uskutečňováním. Vyzývá členské státy, aby umožnily žákům výuku 
dvou nebo více cizích jazyků a aby propagovaly jazykové vzdělávání 
v kontextu celoživotního učení. Členské státy mají dále mimo jiné ve 
svých vzdělávacích programech propagovat pozitivní přístup k jiným 
jazykům a kulturám a vytváření dovedností pro mezikulturní komunikaci, 
mobilitu a zaměstnatelnost. Státy mají nerodilým mluvčím pomoci zvlád-
nout úřední jazyk a usnadnit jim tak integraci do vzdělávacích systémů 
a do společnosti. Dále mají podpořit zavádění inovativních pedago-
gických metod a národních systémů hodnocení jazykových kompetencí 
založených na společném evropském referenčním rámci. Jednotlivé státy 
mají povzbudit budoucí učitele jazyků ve využití evropských programů 
umožňujících studium v cizích zemích.

Decision No 1934/2000/EC of the European parliament and of the 
Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001
[Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1934/ 2000/ES o Evrop-
ském roce jazyků 2001]
Offi cial Journal, 2000, L 232, p. 1-5.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:232:0001:0005:
EN:PDF

Rok 2001 byl Evropskou unií a Radou Evropy ustanoven Evropským 
rokem jazyků. Této aktivity se zúčastnilo 45 zemí s obecným cílem pod-
pořit jazykové vzdělávání v celé Evropě. Na místní, regionální, národní 
a nadnárodní úrovni bylo realizováno celkem 190 spolufi nancovaných 
projektů podporujících širokou škálu jazyků. Projekty obvykle zahrnovaly 
různé aktivity, např. festivaly, konference, semináře, výstavy, dny otevře-
ných dveří, jazykové mini kurzy a soutěže. Kromě rostoucího povědomí 
obecné veřejnosti byl Evropský rok jazyků příležitostí pro národní a regi-
onální orgány k debatě o jazykovém vzdělávání. Z těchto diskusí vze-
šlo několik politických dokumentů propagujících jazykovou rozmanitost 
a tyto dokumenty již vedly k některým změnám v politice jazykového 
vzdělávání, např. k lepšímu propojení mezi organizacemi, které se jazy-
kovým vzděláváním zabývají.
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40 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)
[Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES z 24. led-
na 2000 ustavující druhou fázi akčního programu Společenství v oblasti 
vzdělávání „Sokrates“ LINGUA (2000-2006)]
Offi cial Journal, 2000, L 28, p. 1-15.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:028:0001:0015:
EN:PDF

Program Lingua vychází ze skutečnosti, že v rozšířené Evropské unii 
budou jedinci s dobrými jazykovými znalostmi schopni lépe využít 
výhod svobody pohybu, nových pracovních příležitostí a možností stu-
dia v jiných státech. Hlavním cílem programu Lingua je proto podpora 
jazykové přípravy a rozšíření jazykových znalostí na všech úrovních 
vzdělávání ve všech zúčastněných zemích. Lingua je součástí programu 
Sokrates a je tvořena aktivitami Lingua 1 - Podpora jazykového vzdělá-
vání a Lingua 2 - Vývoj učebních pomůcek.

7. IKT PRO INOVACE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
(INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE)

Elektronické dovednosti pro 21. století: podporovat růst, konkurence-
schopnost a zaměstnanost
Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodář-
skému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
KOM(2007) 496 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0496:FIN:CS:PDF

Inovace a využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) 
představují dvě důležité součásti obnovené Lisabonské strategie pro růst 
a zaměstnanost. Přínos IKT pro evropskou ekonomiku je zásadní z hle-
diska 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 požadav-
kům světa práce a zajistit, aby občané získávali počítačovou gramotnost 
v kontextu celoživotního vzdělávání. Ke konci roku 2006 vyplynuly tři 
klíčové závěry: Je důležité rychle přijmout dlouhodobý strategický plán 
zaměřený na elektronické kompetence k podpoře 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 



41k zajištění pevného rámce spojujícího základní, odborné a vysokoškol-
ské vzdělávání v IKT a profesní rozvoj. Zástupci světa práce a političtí 
činitelé by měli soudržněji propagovat profesionalitu, image a přitažli-
vost pracovních míst a kariéry v oblasti IKT a lepší pracovní podmínky 
a perspektivy pro zaměstnance.

Key Data on Information and Communication Technology in Schools 
in Europe
[Klíčové údaje o informační a komunikační technologii ve školách v Evropě]
Brussels: Eurydice 2004. (Key Data on Education in Europe) ISBN 2-
87116-370-7
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/048EN.pdf

Publikace z roku 2004 je založeno na 35 ukazatelích rozdělených do 
pěti samostatných kapitol: kontextuální informace, struktura a organizace, 
vybavenost, učitelé a procesy. Původní informační prameny byly oboha-
ceny 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 vlast-
ních 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 aktualizována a uka-
zatele dále rozšiřovány, obzvláště v oblasti IKT ve výuce, kde existuje 
doposud pouze málo empirických poznatků.

eLearning : Designing Tomorrow’s Education
A Mid-Term Report Commission Staff Working Paper
[eLearning: navrhovat vzdělávání zítřka. Střednědobá zpráva. Pracovní 
dokument zaměstnanců Komise]
SEC (2003) 905
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/doc/mid_term_report_en.pdf
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42 Report from the Commission to the Council on using the Internet to 
develop twinning between European secondary schools
[Zpráva Komise Radě o využívání Internetu k rozvíjení družby mezi 
evropskými středními školami]
COM (2002) 283 fi nal
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/schooltwinning.pdf

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 
partnerství. Internetová spolupráce vyhovuje moderním požadavkům na 
zintenzivnění mobility, přístup ke znalostem a informacím, rozvoj digitální 
gramotnosti i důraz na vícejazyčnost. Podle Komise je žádoucí, aby 
každá ze 150 tisíc středních škol v EU podepsala do konce roku 2006 
internetovou dohodu o partnerství s minimálně jednou školou v jiném 
členském státě. Následně by měla být zajištěna potřebná infrastruktura, 
školení učitelů (a jejich školitelů) ve využívání IKT v nejrůznějších oblas-
tech, vytvoření podpůrných služeb (tvorba a nabídka partnerských inter-
netových 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).

eLearning : Designing Tomorrow’s Education
An interim report
As requested by the Council Resolution of 13 July 2001
Commission Staff Working Paper
[eLearning: navrhovat vzdělávání zítřka. Průběžná zpráva požadovaná 
usnesením Rady z 13. července 2001. Pracovní dokument zaměstnanců 
Komise
SEC (2001) 236
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/sec_2002_236_en.pdf

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, posílení 
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 



43infrastruktury a posun trendu směrem k tématu kvality se zvláštním důra-
zem na pedagogické 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 a rozvinout spolupráci veřejného a soukromého sek-
toru. Součástí zprávy je rovněž rozsáhlá technická zpráva, která přináší 
detailní popis jednotlivých uskutečněných projektů a aktivit.

Council Resolution of 13 July 2001 on e-Learning
[Usnesení Rady z 13. července 2001 o eLearningu]
Offi cial Journal, 2001, C 204, s. 3-5.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJC:2001:204:0003:0005:
EN:PDF

Ve svém rozhodnutí Rada vyzývá členské státy, aby pokračovaly v úsilí 
o efektivní začlenění IKT do vzdělávacích systémů. Mají se zaměřit hlav-
ně na využití potenciálu Internetu, multimédií a virtuálního výukového 
prostředí pro lepší a rychlejší realizaci principů celoživotního vzdělávání 
a zpřístupnění 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 vybavo-
vání vzdělávacích institucí kvalitní infrastrukturou a výukovými materiály. 
IKT mají být využívány v přístupu k veřejným zdrojům (knihovny, musea, 
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 charak-
teru nové EU, aby nadále podporovala existenci a tvorbu evropských 
portálů, usnadňovala spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými 
státy v oblasti eLearningu a realizovala strategické průzkumy inovativních 
vzdělávacích přístupů.
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44 The eLearning Action Plan - Designing tomorrow‘s education
Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament
[Akční plán eLearningu – navrhovat vzdělávání zítřka. Sdělení Komise 
Radě a Evropskému parlamentu]
COM (2001) 172
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0172:FIN:EN:PDF

Akční plán byl navržen na období 2001-2004 a jeho cílem je před-
stavit způsoby realizace iniciativy eLearning. Záměrem je zapojit sub-
jekty z oblasti vzdělávání, sociální i ekonomické partnery tak, aby se 
celoživotní vzdělávání stalo hnací silou soudržné společnosti s konkuren-
ceschopnou 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 soukromé-
ho sektoru, různých oblastí společenského 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 zúčast-
nit. Dále stanovuje klíčové cíle pro každou ze čtyř oblastí: infrastrukturu 
(kvantifi kované ukazatele, inovativní aplikace pro vzdělávání, virtuální 
modely), vzdělávání (identifi kace dobrých příkladů, základních znalostí, 
evropský diplom kompetencí v oblasti IKT), služby (ochrana spotřebite-
le, certifi káty kvality, etické aspekty) a spolupráce (internetový portál 
eLearningu, výměna zkušeností, eLearningové konference a jiné akce). 
Součástí plánu je rovněž praktický průvodce službami a nástroji uvede-
nými v dokumentu.

e-Learning – Designing tomorrow‘s education
Communication from the Commission
[Iniciativa eLearning – navrhovat vzdělávání zítřka. Sdělení Komise]
COM (2000) 318 fi nal
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0318:FIN:EN:PDF

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 mate-
riálu a na relativně vysoké náklady na telekomunikační služby v Evro-
pě. Evropská rada proto přijala v oblasti IKT poměrně ambiciózní cíle 
týkající se infrastruktury, zvyšování úrovně kompetencí a přizpůsobení 
vzdělávacích systémů principům znalostní společnosti. K jejich dosažení 



45byla Komisí navržena iniciativa eLearning, která sleduje čtyři různé linie: 
vybavenost IKT, vzdělávání na všech úrovních, vývoj kvalitních multime-
diálních 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).

7.1. PROGRAMY PODPORUJÍCÍ IKT

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.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:01:32003D2318:CS:PDF

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

1. Podpora počítačové a informační gramotnosti má přispět k získání 
nových kompetencí, nezbytných pro osobní a profesní rozvoj v infor-
mační společnosti. Aktivita se zaměřuje na zapojení IKT do vzdělává-
ní, zejména pro občany, kteří mají v důsledku své geografi cké polohy, 
sociálně-ekonomické situace či specifi ckých potřeb obtížný přístup 
k tradičnímu vzdělávání a odborné přípravě.
2. Evropské virtuální univerzity přidávají virtuální dimenzi evropské spo-
lupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím podpory 
vývoje nových organizačních modelů pro evropské univerzity, posky-
továním vysokoškolského vzdělávání (virtuální univerzity) a přispěním 
k evropským výměnným programům a schématům (virtuální mobilita).
3. eTwinning - podpora partnerské spolupráce základních a středních 
škol v Evropě a podpora vzdělávání učitelů má posílit a podpořit pro-
pojování a spolupráci škol pomocí Internetu. eTwinning (neboli jakési 
„párování“) mezi školami pomůže rovněž učitelům a odborníkům dopl-
nit si profesní znalosti a dovednosti v používání IKT ve výuce.
4. Doplňkové aktivity na podporu eLearningu v Evropě staví na 
Akčním plánu eLearningu a podporují šíření dobrých příkladů, produk-
tů a služeb, které jsou výsledkem řady projektů a programů fi nancova-
ných na evropské i národní úrovni. Cílem je podpořit spolupráci mezi 
zúčastněnými subjekty.
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46 8. ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK MOBILITY

Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu 
a Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 
85/368/EHS o srovnatelnosti kvalifi kací zís-
kaných odborným vzděláváním mezi členský-
mi státy Evropského společenství (předložený 
Komisí)
KOM(2007) 680 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2007:0680:FIN:CS:PDF

Návrh je součástí programu zjednodušení v rám-
ci legislativního a pracovního programu Komise 
na rok 2007, jehož cílem je zjednodušit prostředí 
právních předpisů pro podniky a jiné zúčastněné 
strany. V souvislosti s revizí stávajících právních 
předpisů se Komise domnívá, že rozhodnutí Rady 
85/368/EHS ze dne 16. července 1985 o srov-
natelnosti kvalifi kací získaných odborným vzdělá-
váním mezi členskými státy Evropského společen-
ství je nadbytečné, a mělo by proto být zrušeno. 
Rozhodnutí Rady 85/368/EHS zavedlo systém 
pro srovnávání kvalifi kací získaných odborným 
vzděláváním. Měl dát pracovníkům příležitost zís-
kat zaměstnání v jiných členských státech. Komise 
a členské státy se původně zaměřily na pracovní 
kvalifi kace kvalifi kovaných pracovníků. V první fázi 
bylo určeno 219 kvalifi kací získaných odborným 
vzděláváním a přípravou v 19 odvětvích: těchto 
19 odvětví bylo vybráno tak, aby odrážela povo-
lání, u nichž je největší pravděpodobnost, že pra-
covníci budou odcházet do jiných zemí.

Konečná zpráva o provádění akčního plánu 
Komise pro dovednosti a mobilitu KOM(2002) 
72 v konečném znění
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů
KOM(2007) 24 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2007:0024:FIN:CS:PDF

Zpráva popisuje průběh provádění akčního plánu 
pro kompetence a mobilitu, který Komise přijala 
v únoru 2002 a který byl schválen Evropskou 
radou v Barceloně v březnu 2002. Dosažený 
pokrok je hodnocen podle tři původních cílů: 
Posílit pracovní mobilitu a rozvoj dovedností tak, 
aby se systémy vzdělávání a odborné přípravy sta-
ly citlivějšími k trhu práce; Usnadnit geografi ckou 
mobilitu odstraněním administrativních a právních 
překážek, rozvojem jazykových a interkulturních 
dovedností, podporou přeshraničního uznávání 
kvalifi kací a přistěhovalecké politiky pro celou 
EU; Podporovat pracovní i geografi ckou mobilitu 
poskytováním a rozšiřováním informací o stáva-
jících příležitostech pro mobilitu a souvisejících 
podpůrných mechanismech v EU, především zří-
zením centrálního informačního místa pro otázky 
mobility a zlepšením systému nabídky pracovních 
míst EURES. Akční plán byl vytvořen jako příspěvek 
k dosažení lisabonských cílů, tj. k vytvoření větší-
ho počtu a lepších pracovních míst, vyšší sociální 
soudržnosti a dynamické znalostní společnosti.

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 18. prosince 2006 o nadnárodní mobili-
tě uvnitř Společenství pro účely všeobecného 
a odborného vzdělávání: Evropská charta kva-
lity mobility
Úř. věst., 2006, L 394, s. 5-9.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:394:0005:0009:CS:PDF

Práce odborné skupiny ustavené Komisí na 
základě Doporučení z července 2001 a první 
zpráva o následných opatřeních ukazují pokrok 
v mobilitě pro účely všeobecného a odborného 
vzdělávání. Vzhledem k tomu, že výhody mobility 
silně závisejí na kvalitě praktických opatření (infor-
mací, přípravy, podpory a uznávání zkušeností 
a kvalifi kací), však upozorňují na potřebu zvyšo-
vání její kvality, K cíli zlepšení kvality mobility je 
určeno toto následné Doporučení – charta kvality 



47mobility stanovující soubor zásad, jež by měli členské státy v této oblasti 
dodržovat.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze 
dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhled-
nost v oblasti kvalifi kací a schopností (Europass)
Úř. věst., 2004, L 390, s. 6—20.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0006:0020:CS:PDF

Rozhodnutí stanovuje jednotný rámec Společenství pro dosažení transpa-
rentnosti v oblasti kvalifi kací a kompetencí vytvořením osobního souboru 
dokladů, nazvaného Europass. Ten mohou občané dobrovolně používat 
ke zlepšení způsobu, jak o svých kvalifi kacích a kompetencích v Evropě 
informovat. Součástí souboru jsou následující dokumenty:

Europass-CV;
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 o vzdělávacích příležitostech v Evropě, 
vzdělávacích soustavách a jiných otázkách souvisejících s mobilitou.

Komise provádí opatření na úrovni Společenství a zajistí koordina-
ci provádění tohoto Rozhodnutí s jinými postupy, nástroji a akcemi 
v oblastech vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti, výzkumu 
apod.
Communication concerning the Commission Recommendation of 11 
March 2002 on a common European format for curricula vitae (CVs)
[Sdělení týkající se doporučení Komise z 11. března 2002 o společném 
evropském formátu pro sestavování životopisů]
Offi cial Journal, 2002, C 073, p. 2.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJC:2002:073:0002:0002:EN:PDF

Sdělení uvádí, že potřeba společného evropského formátu pro sestavení 
životopisu byla vyjádřena již na Lisabonské konferenci v březnu 2000 
s cílem zvýšit mobilitu mezi členskými státy. Evropští občané musí být 
schopni používat stávající kvalifi kace a kompetence v novém vzděláva-
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48 cím prostředí a je třeba snížit riziko špatné interpre-
tace způsobené formou a stylem jejich prezentace. 
Hlavním záměrem Evropského formátu životopisu 
je tedy pomoc občanům při prezentování podrob-
ností o kvalifi kacích, kompetencích a zkušenostech 
zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím.

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, volun-
teers and teachers and trainers
Report from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the 
Regions
[Zpráva o plnění doporučení Evropského parla-
mentu a Rady z 10. července 2001 o mobilitě 
studentů, účastníků profesní přípravy, dobrovol-
níků a učitelů a lektorů. Zpráva Komise Radě, 
Evropskému parlamentu, Evropskému hospodář-
skému a sociálnímu výboru a výboru regionů]
COM (2004) 21 fi nal
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2004:0021:FIN:EN:PDF

Zpráva je založena na národních zprávách, 
popisujících opatření realizovaná v oblasti mezi-
národní mobility na základě realizace doporuče-
ní z července 2001 a Akčního plánu mobility, 
přičemž bere v úvahu i širší lisabonské cíle. Tyto 
zprávy byly zpracovány členskými státy, někte-
rými státy EHP, Polskem a Maďarskem a zamě-
řují se na předcházející dva roky. Analytická 
část Zprávy se zabývá opatřeními a pokrokem 
směrem k nárůstu 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 ECTS, zavádění Dodatku k diplomu, 
propagace mobility. Komise kritizuje stále málo 
aktivit směrem k odstranění administrativních pře-

kážek mobility. Ze strany Komise byly též učině-
ny kroky, naplňující cíle uvedené v doporučení. 
Velká část z nich se týká zlepšení transparentnosti 
odborných kvalifi kací: navržení struktury dodatku 
k osvědčení, vymezení Evropského formát životo-
pisu, schválení Návrhu na Rozhodnutí o jednot-
ném rámci pro transparentnost kvalifi kací a kom-
petencí (Europass).

Recommendation of the European Parliament 
and of the Council of 10 July 2001 on mobili-
ty within the Community for students, persons 
undergoing training, volunteers, teachers and 
trainers
[Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 10. července 2001 o mobilitě studentů, 
účastníků profesní přípravy, dobrovolníků, učitelů 
a instruktorů v rámci Společenství]
Offi cial Journal, 2001, L 215, p. 30-37.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2001:215:0030:0037:EN:PDF

Doporučení ukládá členským státům zavést (na 
základě dobrovolnosti) opatření týkající osob, 
které se pohybují z jednoho členského státu do 
druhého za účelem dočasného pobytu. Opatření 
jsou rozdělena do kategorií podle jednotlivých 
skupin: všichni obyvatelé, studenti, osoby pro-
cházející profesní přípravou, dobrovolníci, učitele 
a lektoři. U všech se jedná o opatření ke zmenšení 
jazykových 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 k tomu, 
aby část studia absolvovali v jiné zemi. Co se 
týká osob vykonávajících profesní přípravu, 
doporučují se opatření k zavedení transparentněj-
šího modelu osvědčení o odborném vzdělání.



49Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES ze dne 
24. ledna 2000, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu 
Společenství v oblasti vzdělávání „Socrates“
Úř. věst., 2000, L 28, s. 1-15.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:01:32000D0253:CS:PDF

Druhá fáze programu Sokrates pro období od 1. ledna 2000 do 31. 
prosince 2006 plynule navazuje na výsledky první fáze programu. 
Nová fáze klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání. 
Cílem je podpořit rozvoj evropského dimenze na všech úrovních celo-
životního vzdělávání. Záměry programu jsou naplňovány prostřednic-
tvím podprogramů Comenius (školní vzdělávání), Erasmus (vysokoškolské 
vzdělávání), Grundtvig (vzdělávání dospělých a jiné vzdělávací cesty). 
Program je určen žákům a studentům, pracovníkům ve sféře vzdělávání, 
vzdělávacím zařízením, osobám a orgánům odpovědným za systémy 
a politiku vzdělávání. K programu mají přístup též země ESVO/EHP, 
přidružené země střední a východní Evropy, Kypr Malta a Turecko.

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá 
fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělává-
ní Leonardo da Vinci
Úř. věst., 1999, L 146, s. 33-47.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:01:31999D0382:CS:PDF

Druhá fáze akčního programu Leonardo da Vinci probíhá od 1. ledna 
2000 do 31. prosince 2006. Program je zaměřen na rozvoj kvality, 
inovací a evropského rozměru odborného vzdělávání prostřednictvím 
nadnárodní spolupráce. Jeho cílem je zlepšovat schopnosti a způsobi-
lostí mladých lidí procházejících počátečním odborným vzděláváním 
na všech úrovních, zlepšování kvality a přístupu k dalšímu odbornému 
vzdělávání, zlepšení adaptability lidí na technické a organizační změny 
a posilování úlohy odborného vzdělávání v procesu inovací.

3.
 V

zd
ěl

á
vá

n
í 
a

 o
d

b
o
rn

á
 p

říp
ra

va
 2

01
0



50 9. MĚŘENÍ POKROKU VE VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ 
(STATISTIKY, UKAZATELE A KRITÉRIA)

Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evrop-
ského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborné-
ho vzdělávání a přípravy
[SEK(2008)440 SEK(2008)441]
(předložený komisí)
KOM(2008) 179 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0179:FIN:CS:PDF

Cílem navrhovaného doporučení je zavést evropský referenční rámec 
pro zajišťování kvality, jenž by sloužil jako referenční nástroj, který člen-
ským státům pomůže podpořit a sledovat pokračující zlepšování systémů 
odborného vzdělávání a přípravy (OVP) na základě společných evrop-
ských referencí. Rámec by měl přispět ke zvýšení kvality OVP a k vybu-
dování vzájemné důvěry v národní systémy OVP v rámci skutečného 
neomezeného prostoru pro celoživotní učení.

Pokrok dosažený na cestě k lisabonským cílům ve vzdělávání 
a odborné přípravě
Zpráva založená na ukazatelích a kritériích (Výroční zpráva, květen 2006)
Pracovní dokument zaměstnanců Komise
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06.pdf

V pracovním dokumentu se píše o třech strategických úkolech:
zlepšit kvalitu a efektivnost vzdělávacích systémů v EU (zvýšit počet 
učitelů v příští dekádě, rozvíjet klíčové kompetence, prudce zvýšit 
počet absolventů matematických a technických oborů, zajistit přístup 
každému k ICT, značně zvýšit investice do vzdělávání);
usnadnit všem přístup ke vzdělávacím systémům (zvýšit účast na celo-
životním vzdělávání, příliš mnoho mladých lidí opouští školu dříve 
a nepokračuje v žádném druhu vzdělávání);
otevřít vzdělávací systémy širšímu světu (většina studentů nemá ade-
kvátní jazykové dovednosti pro komunikaci v rámci Evropy, realizace 
evropského vzdělávacího prostoru).

Podrobná analýza pokroku (příloha)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06annexes.pdf

Podrobná statistická data (2000-2003) dokumentují vývoj ukazatelů 
stanovených v Lisabonské strategii. Některé ukazatelé jsou z roku 2005 
např. počty žáků, kteří předčasně opouští školu.



51Strategický úkol 1:
vývoj počtu mladých lidí v populaci (mírný pokles v letech 1995 až 
2004 bude nadále pokračovat);
vývoj poměru počtu žáků na jednoho učitele (srovnání v letech 2000-
2003 – ve všech státech EU je tento ukazatel buď stagnující, nebo 
dochází k mírnému poklesu);
počet učitelů starších 50 let (tento ukazatel je obtížně vyhodnotitelný 
– řada států tyto informace neposkytla);
výsledky šetření PISA;
vývoj počtu studentů a absolventů v matematických a technických 
oborech;
vývoj veřejných i soukromých investic do vzdělání a jejich podíl na 
jednoho studenta;
přístup k IKT obecně a ve vzdělávání a vývoj infrastruktury IKT ve školách.

Strategický úkol 2:
vývoj účasti na vzdělávání od předškolní přípravy až po terciární 
vzdělávání;
srovnání států EU v počtu studentů celoživotního vzdělávání;
hodnocení názorů občanů na celoživotní vzdělávání;
hodnocení problémů předčasných odchodů ze vzdělávání;
řešení předčasných odchodů v jednotlivých státech EU.

Strategický úkol 3:
vývoj počtu vyučovaných cizích jazyků;
vývoj počtu učitelů cizích jazyků;
vývoj mobilit studentů a učitelů v rámci různých podpůrných programů EU.

European Commission; Eurydice; Eurostat
Key data on education in Europe 2005. [Klíčové údaje o vzdělávání 
v Evropě 2005.]
Luxembourg: Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, 
2005.
ISBN 92-894-9422-0
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052EN.pdf

Publikace obsahuje cíle a obsah vzdělávání v jednotlivých zemích Evropy 
v roce 2005. Podrobně jsou analyzovány zdroje vzdělávání, ať už jsou 
to investice do vzdělávání, počty učitelů i hodnocení managementu škol. 
Publikace dále obsahuje hodnocení vzdělávacího procesu ať už z hle-
diska počtu vyučovacích hodin, tak i počtu žáků na učitele, případně 
další pedagogy účastné na vzdělávacím procesu a hodnocení žáků. 
Součástí publikace je i popis použitých statistických nástrojů
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52 Závěry Rady ze dne 24. května 2005, o nových 
ukazatelích v oblasti vzdělávání a odborné pří-
pravy
Úř. věst., 2005, C 141, s. 7-8.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/
c_141/c_4120050610en000 70008.pdf

Závěry Rady Evropy opětovně potvrzují ukaza-
tele a kriteria stanovená na zasedání Evropské 
rady v Lisabonu. Ukazatele je třeba pravidelně 
sledovat, vytvoření nezbytných údajů ke stano-
vení nových ukazatelů může být dlouhodobou 
záležitostí (5 až 10 let). Vytvoření „výzkumné jed-
notky pro celoživotní vzdělávání“ ve Společném 
výzkumném středisku v Ispře může významně 
zvýšit výzkumnou kapacitu Komise, pokud jde 
o vytváření nových ukazatelů. Zdůrazňuje se 
potřeba větší spolupráce s OECD, UNESCO 
a IEA.

European benchmarks in education and 
training: follow-up to the Lisbon European 
Council
Communication from the Commission
[Evropská kritéria ve vzdělávání a odborné pří-
pravě: doplnění lisabonského zasedání Evropské 
rady. Sdělení Komise.]
COM (2002) 629 fi nal
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/
bench_ed_trai_en.pdf

Nastavení ukazatelů pro benchmarking v oblasti 
vzdělávání. Jedná se tyto ukazatele:

investice do vzdělávání;
počty žáků, kteří předčasně ukončí vzdělávací 
proces;
absolventi v matematických a technických obo-
rech;
dosažení úplného středoškolského vzdělání;
získání klíčových kompetencí;
účast na celoživotním vzdělávání.

10. MLÁDEŽ

Vytvoření rovných příležitostí pro všechny mla-
dé lidi – plné zapojení do společnosti
Usnesení Rady a zástupců vlád členských států 
zasedajících v Radě ze dne 25. května 2007 Úř. 
věst., 2007, C 314, s. 1-3.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2007:314:0001:0003:CS:PDF

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

podporovaly různé formy strukturovaného dialo-
gu s mladými lidmi a braly na vědomí výsledky 
tohoto dialogu na všech úrovních;
zlepšily soudržnost opatření pro provádění 
Evropského 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 přístupu pro mladé lidi 
v rámci fl exikurity, usnadnění přechodu ze školy 
do pracovního života, zamezení nezaměstna-
nosti a nejistým pracovním podmínkám a aby 
přispěly ke sladění rodinného, soukromého 
a profesního života;
zdůraznily cíle politiky mládeže prostřednictvím 
otevřené metody koordinace 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 chu-
doby;
zdůraznily význam čtyř priorit obsažených 
v otevřené metodě koordinace v oblasti mlá-
deže – účast, informovanost, dobrovolnické čin-
nosti a lepší porozumění mládeži a její znalost 



53– pokud jde o úspěšnou politiku začleňování, 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 příležitosti lepšího zapojení do společnosti, a to s využitím stáva-
jícího výzkumu, 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, zaměstna-
nosti a ve společnosti 
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospo-
dářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - {SEC(2007) 1084} 
{SEC(2007) 1093}
KOM(2007) 498 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:CS:PDF

Je třeba vytvořit průřezovou strategii pro mládež, která bude stavět na 
spolupráci mezi politickými činiteli a zúčastněnými stranami na evrop-
ské, 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 nabídnout 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 politikou, 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.

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 občanství
Úř. věst., 2005, C 292, s. 5-6.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJC:2005:292:0005:006:CS:PDF

Rada a zástupci vlád členských států zasedající v Radě, vyzývají člen-
ské státy a Komisi, aby:

povzbuzovaly uznávání neformálního a informálního učení u mladých 
lidí a těch, kdo se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnos-
ti mládežnických organizací, například vytvořením „Pasu mládeže“ 
a zvážením jeho zahrnutí do Europassu;
odstraňovaly překážky bránící mobilitě mladých lidí;
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54 optimálně využívaly možností nabízených politikou, 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.

11. DALŠÍ RELEVANTNÍ DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K LISABON-
SKÉ STRATEGII

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
Evropský inovační a technologický institut
Brusel 16. listopadu 2007
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/07/st14/st14699.cs07.pdf

Interinstitucionální spis číslo 2006/0197 (COD), který popisuje proces 
přípravy vzniku Evropského inovačního a technologického institutu. 
Součástí spisu je příloha Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut, defi nuje se 
jeho struktura a pravomoci.

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
Evropský technologický institut (říjen 2006)
KOM(2006) 604 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0604:FIN:CS:PDF

Návrh obsahuje podrobnou důvodovou zprávu, proč je třeba zřídit Evropský 
technologický institut včetně právního rámce a fi nanční náročnosti a vlastní 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský 
inovační a technologický institut, defi nuje jeho struktura a pravomoci.

Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost - Vlajková 
loď znalostí: Evropský Technologický Institut
Sdělení Komise Evropské Radě
KOM (2006) 77 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0077:FIN:CS:PDF

Zdůvodnění potřeby zřízení Evropského technologického institutu jako 
místa soustředění špičkových odborníků z Evropy, místa pro výměnu 
zkušeností, místa partnerství pro postgraduální vzdělávání, výzkum 
a inovace. Těmto požadavkům má odpovídat i struktura Evropského 
technologického institutu.



55Plnění lisabonského programu Společenství : Podpora podnikatel-
ského smýšlení prostřednictvím vzdělávání a školství
Sdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému 
Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů
KOM(2006) 33 v konečném znění
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0033:FIN:CS:PDF

Evropská komise klade velký důraz na posilování podnikatelských 
kompetencí občanů EU. Jednou z cest, jak to uskutečnit, je akcentovat 
výchovu k podnikavosti v počátečním vzdělávání. Některé země, např. 
Rakousko nebo Polsko, již výchovu k podnikavosti začlenili do svého kuri-
kula. V rámci základního vzdělávání je třeba posilovat znalost a kontakt 
se světem práce. V sekundárním vzdělávání (od 14 let věku) by měl být 
kladen důraz na sebezaměstnání a podnikání jako na jednu z možností 
budoucího profesního uplatnění. Jsou zmiňovány minipodniky, ve kterých 
v průběhu školního roku pracuje více než 200 000 mladých Evropanů. 
Ne všechny vzdělávací systémy však poučí o tom, jak založit podnik. 
Je třeba podporovat školy a učitele, by mohly účinně vychovávat své 
žáky k podnikavosti – vzdělávání učitelů a ředitelů škol, fi nanční pobíd-
ky, sociální partnerství škol. Jsou zmiňovány tři příklady dobré praxe. 
V rámci vyššího a vysokoškolského vzdělávání by školy a univerzity měli 
podnikání integrovat do svých vzdělávacích programů, a to nejen školy 
ekonomické, ale i ostatní. Důraz má být kladen na úspěšné fi nanční 
zhodnocení výzkumu a inovací.

Expert Network on Economics of Education – EENEE
[Evropská expertní síť pro ekonomiku vzdělávání]
http://www.eenee.org/

EENEE poskytuje rady Komisi při analýze ekonomických a sociálních 
aspektů politiky vzdělávání a odborné přípravy. EENEE pořádá jménem 
Komise sympozia, která mají podporovat spolupráci politických činitelů 
a výzkumných pracovníků a navrhovat slibné možnosti politiky rozvoje 
lidského kapitálu.
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Evropské aktivity a iniciativy
v odborném vzdělávání 
4. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ORGANIZACÍ 
AKTIVNÍCH V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA 
EVROPSKÉ ÚROVNI



2 Přehled významných
organizací aktivních 
v odborném vzdělávání
 na evropské úrovni

4.

OECD
http://www.oecd.org.

Název v AJ: 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development 
Název v ČJ: 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
Sídlo: 
Paříž, další centra v Berlíně, Mexiku, Tokiu 
a Washingtonu 
Založeno: 
1961

Popis činnosti:
Organizace pro ekonomickou spolupráci a roz-
voj je světovou organizací sdružující v současné 
době 30 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, 
které projevily o členství zájem a zároveňsplnily 
stanovené podmínky. Činnost OECD se zaměřuje 
téměř na všechny aspekty tvorby a realizace eko-
nomických politik vlád členských zemí, přívlastek 
„ekonomická“ v názvu organizace je chápán 
v širokém slova smyslu. OECD formuluje dosta-
tečně náročné rozvojové cíle a metody jejich 
dosahování, které svým významem přesahují 
hranice ekonomického prostoru daného členský-
mi zeměmi. Členské státy OECD nejsou vázány 
žádnými společnými politikami, jejichž realizace 
by vyžadovala existenci orgánu s nadnárodní 
pravomocí. Své politiky pouze koordinují, aniž by 
se při tom vzdaly části své národní suverenity.

Struktura organizace: 
Hlavním řídícím orgánem s pravomocí přijí-
mat rozhodnutí je RADA (Council), složená ze 
zástupců všech zemí. Schází se buď na úrovni 
ministrů nebo stálých představitelů, tj. velvyslan-
ců. Rada má své poradní orgány. SEKRETARIÁT 
(Secretariat) podporuje činnost jednotlivých výbo-
rů, které provádějí výzkumy a analýzy na žádost 
30 členských států. 



3Výbory jsou vždy orientované na příslušnou problematiku, uspořádány 
jsou dle sektorů, které odpovídají organizaci národních administrativ. 
Proto jsou také oddělení sekretariátu (directorate) vymezeny podle věcné 
příslušnosti. Pod činnost sekretariátu spadá kromě jednotlivých odděle-
ní i činnost dalších orgánů, např. Centrum rozvoje nebo Centrum pro 
inovace ve zdělávání (CERI). VÝBORY (Committees) spolupracují se 
sekretariátem na příslušné problematice. Účastní se jich zástupci člen-
ských států a pozvaní zástupci nečlenských států. Cílem spolupráce je 
sběr dat a jejich analýza, společná diskuse o tématu, přijetí rozhodnutí 
a implementace politik.

Direktorát pro vzdělávání provádí činnost v sedmi oblastech:
Vzdělávání a odborná příprava – ETP – Education and Training Policy; čin-
nost je řízena Výborem pro vzdělávání a vykonávána Divizí Vzdělávání 
a odborné přípravy (Education and Training Policy Division).
Centrum pro výzkum a inovace ve vzdělávání – CERI – Centre for 
Educational Research and Innovation; činnost je řízena řídící radou 
CERI a vykonávána Centrem pro výzkum a inovace ve vzdělávání.
Indikátory vzdělávacích systémů – INES – Indicators of Education 
Systems; činnost je řízena Výborem pro vzdělávání a vykonávána 
Divizí indikátory a analýzy ve vzdělávání (Education Indicators and 
Analysis Division).
Program mezinárodního hodnocení studentů– PISA – Programme for 
International Student Assessment; programu PISA se účastní všechny 
členské země OECD. Činnost vykonává Divize indikátory a analýzy 
ve vzdělávání (Education Indicators and Analysis Division).
Program managementu vyššího vzdělávání – IMHE – Programme on 
Institutional management in Higher Education; má přibližně 200 členů 
včetně cca 130 universit. Činnost je řízena zástupci řídící rady a vyko-
návána Divizí Management a Infrastruktura ve vzdělávání (Education 
Management and Infrastructure Division)
Program výstavby vzdělávacích zařízení – PEB – Programme on 
Educational Building; programu se účastní 15 zemí OECD. Činnost je 
řízena zástupci řídící rady a vykonávána Divizí Management a Infra-
struktura ve vzdělávání (Education Management and Infrastructure 
Division).
Oddělení pro spolupráci s nečlenskými zeměmi – NME – Unit for Co-
operation with Non-Member Economies; činnost je řízena Výborem 
pro vzdělávání ve spolupráci s Výborem pro spolupráci s nečlenskými 
zeměmi a vykonávána Direktorátem pro vzdělávání – Oddělením pro 
Kooperaci s nečlenskými zeměmi (Non-Member Economies).
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4 Zapojení ČR:
Česká republika je členem OECD od prosince roku 
1995. V současnosti má zastoupení ve 223 výborech.

Zastoupení České republiky v orgánech OECD 
zaměřujících se na vzdělávací politiku:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
má své zástupce v orgánech spadajících pod 
Direktorát pro vzdělávání (www.oecd.org/edu), 
a to ve Výboru pro vzdělávací politiku.Dále má 
MŠMT zástupce v Řídící radě Centra pro inovace 
ve vzdělávání (CERI) - Dr. Pavlu Polechovou - a v 
Řídící radě programu Institucionální řízení vysokých 
škol (IMHE). Zástupci resortu se rovněž účastní 
zasedání pracovních skupin těch projektů a pro-
gramů, jichž se ČR účastní (např. INES a PISA). 
Kromě výše uvedených prioritních a klíčových pro-
gramů se ČR účastnila nebo stále účastní dalších 
projektů a programů OECD například: SENDDD, 
Tematický přehled terciárního vzdělávání nebo 
Uznávání neformálního a informálního učení.

UNESCO
http://portal.unesco.org/

Název v AJ: 
United Nations Educational, Scientifi c and 
Cultural Organization, 
Název v ČJ: 
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. 
Sídlo: 
Paříž, Francie 
Založeno: 
1945 je jednou ze 14 mezistátních odborných 
organizací (agentur) OSN

Popis činnosti: 
Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: 
Vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní 
vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty 
podporované UNESCO zahrnují šíření gramot-
nosti, odborné a školicí programy, programy 

mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezá-
vislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní 
historické projekty, propagaci kulturní různorodos-
ti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kul-
turního a přírodního dědictví a ochrany lidských 
práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití 
digitálních technologií ve světě

Struktura organizace:
Ústava organizace defi nuje tři hlavní orgány:

Generální konference UNESCO 
Výkonná rada UNESCO
-Sekretariát 

Generální konference UNESCO je nejvyš-
ším orgánem UNESCO. Tvoří jej zástupci 
všech zúčastněných států. Pravidelné zasedání 
Generální konference se koná jednou za dva 
roky, zpravidla na konci října. Na něm se projed-
nává a schvaluje program a rozpočet organizace 
do další Generální konference. Generální konfe-
rence přijímá mezinárodní smlouvy (po ratifi kaci 
jsou pro smluvní strany závazné) a nezávazné 
deklarace a doporučení. Každý zúčastněný stát 
má při hlasování jeden hlas. Pro přijetí klíčových 
rozhodnutí, jako je například změna ústavy či 
volba generálního ředitele, je zapotřebí dvoutře-
tinové většiny. Pro ostatní rozhodnutí stačí prostá 
většina hlasů. Vedle plenárního zasedání (delegá-
ty tvoří obvykle ministři kultury, školství, životního 
prostředí nebo zahraničních věcí) pracuje i šest 
odborných programových komisí a čtyři výbory.
Výkonná rada UNESCO především dohlíží na 
realizaci plnění programu přijatého Generální 
konferencí. Dále projednává důležité otázky před 
jejich předložením Generální konferenci a podílí 
se na přípravě budoucích programů. V současné 
době má Výkonná rada 58 členů.
Sekretariát je výkonnou a servisní složkou 
UNESCO. Tvoří jej okolo 2 160 zaměstnanců 
ze 170 zemí. Z toho více než 680 pracuje v 58 
kancelářích UNESCO po celém světě.



5UNESCO - UNEVOC
http://www.unevoc.unesco.org/

Název v AJ: 
The UNESCO-UNIVOC International Centre for 
Technical and Vocational Education and Training 
Název v ČJ: 
UNESCO-UNIVOC Mezinárodní středisko 
odborného vzdělávání a přípravy 
Sídlo: 
Bonn, Německo 
Založeno: 
2000, slavnostně otevřen 2002

Popis činnosti:
Středisko má napomáhat 192 členům OSN posilo-
vat a zlepšovat jejich systém odborného vzdělávání, 
neboť získávání dovedností k vykonávání práce je 
klíčem k ekonomickému rozvoji. Specialuzuje se na 
státy, kde je potřeba fungujícího systému OVP nej-
větší – na rozvojové země, transformující se země 
a země v poválečné situaci. Napomáhá zemím 
zapojit se do kampaně Vzdělávání pro všechny 
(Education for All, EFA) a Vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj (Education for Sustainable Development,ESD). 
UNEVOC je také centrem pro více než 250 orga-
nizací a institucí specializujících se na OVP ze 157 
zemí světa. Tato síť zahrnuje ministerstva, výzkumná 
střediska a střediska OVP a slouží jako platforma 
pro výměnu informací prostřednictvím setkání 
a seminářů za účelem zlepšení OVP. Spolupráce se 
soustředí na rozvoj lidských zdrojů, podporu norma-
tivních nástrojů a standardů UNESCO a rozšiřování 
osvědčených zkušeností v OVP.

Struktura organizace:
V současnosti zaměstnává 10 zaměstnanců na 
plný úvazek, zároveň přispívá svou prací řada 
odborníků z různých odvětví a praktikantů.

Zapojení ČR:
Spolupracující institucí za ČR je NÚOV.

UNESCO - IBE (též BIE, OIE)
http://www.ibe.unesco.org/

Název v AJ:
International Bureau of Education 
Název v ČJ: 
Mezinárodní úřad pro vzdělávání 
Sídlo: 
Ženeva (Švýcarsko) 
Založeno: 
1925

Popis činnosti:
IBE je soukromá nevládní instituce, která se 
v roce 1929 stala první mezivládní organizací 
v oblasti vzdělávání. Slouží jako středisko pro stu-
dium všech témat k němu se vztahujícím. Činnost 
a vývoj organizace jsou spojovány se jménem 
jejího dlouholetého ředitele J.Piagetem. Od roku 
1969 je samostatnou institucí v rámci UNESCO. 
Mezinárodní úřad pro vzdělávání: 

organizuje zasedání mezinárodní konference 
o vzdělávání, 
shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje dokumen-
taci a informace o vzdělávání, zvláště o ino-
vacích v oblasti obsahu vzdělávání a vyučo-
vacích metod, 
provádí šetření a studie ve srovnávací peda-
gogice.

Struktura organizace:
Je řízena radou složenou z 28 zástupcůčlenských 
států, které jsou voleni na každoroční generální kon-
ferenci UNESCO. Rada volí svůj řídící výbor složený 
z presidenta a pěti jeho zástupců, každý z jiné 
oblastní skupiny. Členové řídícího výboru nemohou 
být ve funkci více než dvě období za sebou.

Zastoupení ČR:
Momentálně není v radě žádný zástupce ČR.
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6 UNESCO - UIL (dříve UIE)
http://www.unesco.org/education/uie/

Název v AJ: 
The UNESCO-Institute for Lifelong Learning 
Název v ČJ: 
UNESCO-Institut pro celoživotní vzdělávání 
Sídlo: 
Hamburk, Německo
Založeno: 
1952, 2006 přejmenován a změněn status

Popis činnosti:
UIE bylo založeno na pomoc poválečné reformě 
západoněmeckého vzdělávacímu systému. Od r. 
1970 je hlavní náplní práce pomoc rozvojovým 
zemím a celoživotní vzdělávání. Proto byl v r. 2006 
institut přejmenován a zároveň byl změněn status. 
Publikuje široké spektrum publikací včetněčasopi-
su Mezinárodní přehled vzdělávání (International 
Review of Education), nejdéle existujícího časopi-
su věnujícímu se srovnávacím studiím formálního 
i neformálního vzdělávání. UIL (UIE) vytvořil síť 
Adult Learning, Documentation and Information 
Network (ALADIN), spojující okolo stovky speci-
alizujících se dokumentačních center a disponuje 
největší světovou sbírkou knih a dokumentů o gra-
motnosti, vzdělávání dospělých, CŽU a neformál-
ním vzdělávání. Pořádá semináře, provádí šetření 
o uznávání vzdělávání, poskytuje podporu zemím, 
které chtějí zlepšit gramotnost obyvatel.

Struktura instituce:
UIL je nyní plnoprávnou mezinárodní institucí 
UNESCO, zaměstnává 30 zaměstnanců.

ITC-ILO
http://www.itcilo.it/

Název v AJ:
International Training Centre – Internationa Labour 
Organisation 

Název v ČJ: 
Mezinárodní vzdělávací středisko Mezinárodní 
organizace práce 
Sídlo: 
Turín (Itálie) 
Založeno: 
1964

Popis činnosti:
Úkolem střediska je pomáhat ILO při plnění jejího 
hlavního cíle – podporování dobrých pracovních 
podmínek pro lidi na celém světě. Středisko shro-
mažďuje, zpracovává a rozšiřujenejlepší teoretic-
ké myšlenky a praktické zkušenosti – na globální 
úrovni – týkající se problémů spojených se světem 
práce. Především se zaměřuje na: 

základní principy a práva uplatňovaná při 
práci; -zaměstnanost a příležitosti k výdělečné 
činnosti pro muže a ženy; 
sociální zabezpečení pro všechny; 
tripartismus a sociální dialog; – řízení procesu rozvoje. 

Původně bylo koncipováno jako instituce odbor-
ného a profesního vzdělávání, vyvinula se však 
v ústav, který poskytuje postgraduální vzdělávání 
a vzdělávání při zaměstnání na vysoké úrovni. Při 
plnění svých úkolů využívá ITC některých výhod, 
například: 

těsného spojení s Mezinárodní organizací prá-
ce a s OSN; 
příznivé pozice v Evropě; – znalostí problémů 
zaměstnanosti, pracovních sil a rozvoje lid-
ských zdrojů; 
genderově citlivého přístupu k metodám 
a obsahu vzdělávání; 
neustálého přizpůsobování svých služeb speci-
fi ckým podmínkách různých zemí nebo regionů 
a jejich poskytování v jazyce účastníků (v arab-
štině, čínštině, angličtině, francouzštině, italšti-
ně, portugalštině, ruštině, španělštině); 
prvotřídních ubytovacích zařízení a vzděláva-
cích zdrojů. 

ITC poskytuje vzdělávání pro Afriku, Asii a Paci-



7fi k, Evropu, Arabské státy a Ameriku.

Struktura organizace:
Středisko je neziskovou organizací fi nancovanou 
ILO a italskou vládou. Programy vzdělávání a pří-
pravy mohou být fi nancovány dárci, agenturami, 
bankami, nadacemi, vládami a dalšími instituce-
mi. Z dvou set zaměstnanců je 60 odvětvových 
specialistů OVP. Síť konzultantů je celosvětová.

2. EVROPSKÉ NADNÁRODNÍ INSTITUCE 
A ORGANIZACE DŮLEŽITÉ PRO OVP

CEDEFOP
http://www.cedefop.eu.int/

Název v AJ: 
European Centre for the Development of 
Vocational Training 
Název v ČJ: 
Evropské středisko pro rozvoj profesní přípravy 
Sídlo: 
Soluň (Thessaloniky) (Řecko), původně Berlín (do 
r. 1995) též kancelář v Bruselu 
Založeno: 
1975

Popis činnosti:
Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy 
(CEDEFOP) je nezisková organizace, jejímž poslá-
ním je podporovat odbornou přípravu a další 
odborné vzdělávání v Evropské unii. Vzniklo naří-
zením Rady Evropského hospodářského společen-
ství č. 337/75. CEDEFOP spolupracuje s Evrop-
skou komisí, se statistickým úřadem EUROSTAT a s 
Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF). 
Pomáhá propagovat a rozvíjet odborné vzdělá-
vání a přípravu (OVP) v EU, jejíž je referenčním 
centrem. Propaguje výměnu myšlenek a nápadů 
mezi různými evropskými partnery a provádí ana-
lýzy a výzkumy v oblasti odborného vzdělávání 
a povolání. Aktivity CEDEFOP se soustřeďují na tři 

prioritní oblasti: 
1) zvyšování kompetencí a celoživotní vzdělávání, 
2) monitorování vývoje v odborném vzdělávání 
v členských státech,
3) umožňování mobility a výměn v Evropě.

Mezi úkoly Cedefopu patří:
sbírat vybranou dokumentaci a analyzovat data 
přispívat k vývoji a koordinaci výzkumů, 
využívat a šířit informace, -podporovat společ-
né přístupy k problémům OVP,
poskytovat prostor pro debatu a výměnu myšlenek,

Sítě a projekty organizované CEDEFOP 
European Training Village
http://www.trainingvillage.gr/etv/

Je virtuální a interaktivní místo setkání všech 
důležitých subjektů ze sféry odborného vzdělá-
vání a přípravy. Experti v těchto oblastech si zde 
vyměňují zkušenosti a znalosti se spolupracovní-
ky ze zemí Evropské unie i mimo ní. European 
Training Village byla ustavena v roce 1998 a ny-
ní představuje komunitu 15000 expertů (členů). 

Na stránkách :
http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/
jsou odkazy na další projekty a sítě organizova-
né CEDEFOP:

SkillsNet
Je mezinárodní síť spravovaná Cedefopem, kte-
rá se zabývá včasným rozeznáváním budoucích 
potřeb kvalifi kací. Byla vytvořena v r. 2004. 
Shromažďuje výzkumné pracovníky a jiné zain-
teresované lidi z celého světa. Ti se prostřednic-
tvím elektronické platformy vzájemněseznamují 
s výsledky a metodami výzkumu a analýzy 
nových a měnících se potřeb kvalifi kací a se 
střednědobými i dlouhodobějšími vyhlídkami 
kvalifi kací dostupných na trhu práce a diskutují 
o nich. Mezi metody patří šetření podniků a pra-
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8 covních sil techniky předvídání budoucích potřeb 
kvalifi kací, případové studie, analýzy inzerátů 
volných míst, dotazování expertů apod. Výsledky 
výzkumu, které se provádějí na národní, regionální, 
místní,odvětvové a oborové úrovni, jsou diskutovány 
s politickými činiteli, odborníky, vzdělávacími insti-
tucemi úřady práce a sociálními partnery. Vydává 
periodikum Skillsnet newsletter ReferNet (European 
Network of Reference and Expertise - evropská síť 
referenčních zdrojů a zkušeností). Základem práce 
Cedefop jsou informace o odborném vzdělávání 
a přípravě. Potřeba zvýšit rychlost a efektivitu, s níž 
jsou tyto informace poskytovávány, vedla k vytvo-
ření týmu evropské spolupráce na národních úrov-
ních. Tato decentralizovaná síť pro shromažďování 
a rozšiřování informací byla ustavena v r. 2002. 
Zahrnuje národní konsorcia všech členských stá-
tů EU, Islandu a Norska. V roli národního koor-
dinátora českého Národního konsorcia se střídá 
NVF (Národní vzdělávací fond) a NÚOV, oddě-
lení zahraniční spolupráce. Study visits network. 
Od r. 1985 trvající program, který podporuje 
výměnu zkušeností mezi skupinami odborníků, 
odpovědných politických činitelů a zástupců soci-
álních partnerů z členských, kandidátských i při-
družených zemí EU. Cedefop koordinuje tato tří 
až pětidenní setkání ve spolupráci s národními 
styčnými kancelářemi a poskytuje podporu obsa-
hu návštěv, provádí jejich hodnocení a rozšiřování 
výsledků. V r. 2008 proběhne návštěva v NÚOV 
s názvem Role sociálních partnerů ve vývoji OVP 
v ČR. TTnet (The Traning of Trainers Network) Je 
síť národních sítí partnerství profesionálů, kteří se 
podílejí na vzdělávání a profesním růstu učitelů, 
instruktorů, lektorů a trenérů, působících v odbor-
ném vzdělávání. Tato síť vznikla v r. 1998, za 
ČR, která se připojila v r. 2005, je koordinátorem 
práce NÚOV. Cedra (Cedefop Research Arena) 
Platforma, jejíž úkolem je povzbuzovat a podpo-
rovat společný přístup k problémům OVP. V rámci 
CEDRA se uskutečňují činnosti zaměřené na sdílení 
informací a zdrojů o výzkumu OVP na evropské 

úrovni. Tyto činnosti jsou označovány zkratkou ERO 
(European Research Overview – Přehled evropské-
ho výzkumu) Databáze obsahuje důležité informa-
ce o výzkumných projektech, jejich výsledcích, 
o publikacích a prezentacích spojených s projekty 
a o odpovědných řešitelích a autorech zpráv, tzn. 
o odbornících zabývajících se výzkumem v oblasti 
OVP a rozvoje lidských zdrojů. Data jsou spojena 
s databází Cedefopu, která obsahuje informace 
o institucích zabývajících se odborným vzdělá-
váním a nazývá se VET-INSTIT (zahrnuje zhruba 
6800 institucí). Databáze ERO je pravidelně dopl-
ňována administrátory, členy národních konsorcií 
evropské sítěReferNet. VET-Bib (OVP-bibliografi e) 
VET-Bib je databází knihovny Cedefopu, která 
tvoří nejúplnější a nejaktuálnější přehled evrop-
ské literatury z oblasti odborného vzdělávání. Je 
neocenitelným nástrojem pro politické činitele, 
pracovníky z výzkumu a praxe odborného vzdělá-
vání, zaměstnavatele a odborové svazy v Evropě, 
kterým poskytuje přístup nejen k bibliografi ckým 
odkazům, ale často i k samotným dokumentům. 
VET-Bib produkuje knihovnická a dokumentační 
služba Cedefopu ve spolupráci se sítí ReferNet. 
Databáze VET-Bib zahrnuje různá témata z oblas-
ti OVP, např. výzkum, politiku, praxi, vzdělávací 
systémy, srovnávací analýzu a statistiku. Jejím úko-
lem je shromažďovat evropské materiály a klíčové 
informace o členských státech a o OVP na meziná-
rodní úrovni. Každý záznam obsahuje standardní 
bibliografi cké informace a abstrakt v angličtině a je 
založen na řízeném slovníku Evropského tezauru 
OVP, který byl zpracován v Cedefopu. VET-Bib má 
multilingvální přístup a odkazuje na publikace, kte-
ré jsou ve všech ofi ciálních jazycích EU.

European Journal of Vocational Training
Je nezávislé periodikum s nezávislým redakčním 
výborem vycházející třikrát ročně. Je publikován 
v pěti jazycích a je určen všem, kteří se podílejí 
na rozvoji odborného vzdělávání v Evropě, nebo 
se o něj zajímají.



9Europass
Europass je soubor dokumentů, které pomáhají 
lidem, aby jejich dovednosti a obsah kvalifi kace 
byly srozumitelné v Evropě, a tím napomáhají 
mobilitě. Europass byl ustanoven Rozhodnutím 
č. 2241/2004/ES Evropského parlamentu 
a Rady z 15. prosince 2004 o jednotném rámci 
Společenství pro transparentnost v oblasti kvali-
fi kací a kompetencí. Skládá se z pěti dokumen-
tů: CV, jazykového pasu, dodatku k osvědčení, 
dodatku k diplomu a dokladu o mobilitě. MŠMT 
pověřilo v březnu 2005 zřízením Národního cen-
tra Europass v ČR NÚOV.

Struktura organizace: 
Na vedení organizace se podílí Řídící výbor 
(Governing Board/Bureau) v čele s preziden-
tem Juanem Menéndezem-Valdésem, jehož 
členové jsou zástupci důležitých evropskýchor-
ganizací, orgánů a sociálních partnerů a Ředi-
telství (Directorate) v čele s ředitelkou Avianou 
M.Bulgarelliovou. Řídící výbor se člení na účast-
níky Bureau meeting a členy výboru.

Členové výboru jsou:
zástupci vládních organizací, kde je repre-
zentantem za ČR ředitel NÚOV Miroslav 
Procházka,
zástupci zaměstnaneckých organizací, zástupce 
za ČR Radovan Langer z ČMKOS (Českomoravská 
konfederace odborových svazů) 
zástupci zaměstnavatelských organizací (za 
ČR Pavel Chejn z ČSZE (Český svaz zaměstna-
vatelů v energetice) 
zástupci Evropské komise -koordinátoři -pozoro-
vatelé Ředitelství řídí čtyři oblasti:

1. Výzkum a analýzy politik a programů (za ČR 
Alena Zukersteinová – včasné rozpoznávání 
potřeb dovedností)
2.Zlepšená spolupráce v OVP a CŽU
3.Komunikace, informace a diseminace
4.Zdroje

Zapojení ČR:
Způsob zapojení ČR do práce Cedefopu a jejího 
zastoupení je uvedeno u jednotlivých popis účin-
ností ve výše uvedeném textu.

ETF
http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf

Název AJ: 
European Training Foundation 
Název ČJ: 
Evropská nadace odborného vzdělávání 
Sídlo: 
Turín. 
Založeno: 
1994

Popis činnosti:
Pomáhá rozvojovým zemím a zemím, které pře-
cházejí na jiný ekonomický systém, využít plný 
potenciál v lidských zdrojích pomocí reforem 
v systémech vzdělávání a přípravy i trhu práce 
v kontextu politiky vnějších vztahů EU.

Struktura organizace:
V čele organizace je ředitel s pětiletým man-
dátem, který se zodpovídá řídícímu výboru 
(Governing Board). Předsedou výboru je gene-
rální ředitel Generálního ředitelství pro vzdělává-
ní a kulturu EK. Druhým statutárním orgánem je 
poradní fórum (Advisory Forum), složené ze 120 
odborníků z oblasti školství.

CIFE
http://www.cife.eu/

Název orig.: 
Centre International de Formation Européenne 
Název ČJ: 
Evropské mezinárodní vzdělávací centrum 
Sídlo: 
Lucemburg, zastoupení v Bruselu, Nice a Berlíně
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10 Založeno: 
1954

Popis činnosti:
Programy CIFE zahrnují vzdělávací a výzkumné 
aktivity, vycházející z Evropské unifi kace, federa-
lismu, regionálních podmínek a změn ve struktu-
rách současné společnosti v souladu s Evropskou 
perspektivou. Pod CIFE patří Evropský institut 
mezinárodních studií (Istitut Européen des Hautes 
Etudes Internationales) s bakalářskými i magister-
skými programy a Evropská distanční akademie 
(European Online Academy). Nabízí internetové 
kurzy, večerní kurzy a letní soustředění. CIFE je 
podporováno EU a dalšími mezinárodními orga-
nizacemi, vládami, nadacemi atd.

Struktura organizace:
CIFE je řízen řediteli (generální, administra-
tivní, programový, ředitel Evropského institutu 
mezinárodních studií) Výbor ředitelů (Board of 
Directors) zahrnuje prezidenta a vice presidenty, 
pokladníka – hosporáře a prezidenta federální 
rady (Federal Council), která sdružuje všechny 
členy CIFE. Dalším výborem je výkonný výbor 
(Executive board).

EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Název v AJ:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
Název v ČJ: 
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audi-
ovizuální oblast (díla) 
Sídlo: 
Brusel 
Založeno: 
2005

Popis činnosti:
Vznikla přijetím Rozhodnutí Komise 2005/56/EC 

a je odpovědná za řízení určitých částí programů 
EU v oblastech vzdělávání, audiovizuálních děl 
a kultury. Svou prací nahrazuje dřívější Kanceláře 
technické pomoci (TAO – Technical Assistance 
Offi ces). Agentura řeší úkoly týkající se řízení 
a administrativy projektů, a tím umožňuje Komisi, 
aby se plně mohla věnovat politickým a institucio-
nálním úkolům. Z fi nančních i jiných hledisek se to 
jeví jako optimální způsob řízení EU projektů. 

Některé úkoly, za něž je agentura odpovědná: 
vypsání výzev k podání návrhů projektů, 
výběr projektů, 
podepsání projektových smluv, 
fi nanční řízení – operační rozpočty programů 
a provozní rozpočty, 
sledování (monitoring) projektů, 
poskytování informací a komunikace,
výroční zprávy o práci a činnosti

Struktura organizace:
Za práci agentury a její reprezentaci je zodpovědný 
její ředitel (Gilbert Gascard) a řídící výbor (steering 
committee) sestávající z pěti osob, jmenovaných 
Komisí na dva roky. Agentura spadá pod dohled tří 
generálních ředitelství (Directorate General) 

Vzdělávání a kultura (DG EAC) (zodpovědná 
za většinu programů, které agentura spravuje)
Informační společnost a média (DG INFSO) 

Kancelář spolupráce EuropeAid (DG AIDCO) 
Každé ředitelství má své zástupce v řídícím výboru. 
Vlastní práce se provádí v devíti operačních jed-
notkách rozdělených podle zaměření programů.

EFQUEL
http://www.qualityfoundation.org/ww/en/pub/efquel/
index.htm

Název v AJ: 
European Foundation for Quality in eLearning 
Název v ČJ: 
Evropská nadace pro kvalitu v e-learningu 



11Sídlo: 
Brusel 
Založeno: 
2005

Popis činnosti:
Evropská nadace pro kvalitu v e-learningu je 
organizací s více než 60 členy. Jejím úkolem 
je prostřednictvím služeb a podpory pro uživa-
tele rozšiřovat a zlepšovat kvalitu e-learningu 
v Evropě. EFQUEL je budovaný na základech 
dialogu a možnosti prosazovat inovace a kvality 
k dosažení vzdělávající se Evropy.

Struktura organizace:
EFQUEL je spravován výborem ředitelů s před-
sedou Claudiem Dondi sekretariátem EFQUEL 
v čele s Tiinou Kaipio.

EFVET
http://www.efvet.org/

Název v AJ: 
European Forum of Technical and Vocational 
Education and Training 
Název v ČJ: 
Evropské fórum odborného a profesního vzdělá-
vání a přípravy 
Sídlo: 
Brusel

Popis činnosti:
EFVET je jedinečná celoevropská profesní aso-
ciace, která byla vytvořena poskytovateli OVP 
v evropských zemích a je také jim určena. Posláním 
je podporovat a obohacovat odborné vzdělávání 
a přípravu prostřednictvím nadnárodní spolupráce 
tím, že buduje pan-evropskou síť institucí a odborní-
ků, která bude: -podporovat kvalitu a inovaci v OVP 
v Evropě, -rozvíjet spolupráci a podporovat rozšiřo-
vání příkladů dobré praxe, -poskytovat odborným 
školám platformu k uplatňování vlivu na politiku 

evropského OVP. EFVET byl vytvořen s podporou 
EK a Evropského institutu vzdělávací a sociální 
politiky (European Institute of Education and Social 
Policy). Jeho strategie je určována členskými škola-
mi. Spolupracuje s vládními a dotačními orgány, ale 
je na nich nezávislá. Příjem je odvozen z členských 
příspěvků, grantů a sponzorských darů.

Struktura organizace:
EFVET je řízen řídícím výborem (steering commit-
tee), který sestává z deseti členů - zástupcůjednot-
livých států a výkonným výborem (executive team) 
v čele s presidentem Peterem Hodgsonem

Zapojení ČR:
Není.

ETUC
http://www.etuc.org/

Název v AJ: 
European Trade Union Confederation 
Název v ČJ: 
Evropská unie odborových svazů
Sídlo: 
Brusel 
Založeno: 
1973

Popis činnosti:
ETUC propaguje zájmy pracujících lidí na 
Evropské úrovni a reprezentuje je v institucích 
EU. Zájmem ETUC je EU se silnou sociální 
dimenzí. Aby svazy mohly efektivně vyjednávat 
za své členy na národní úrovni, musí koordino-
vat své aktivity a politiky napříč Evropou. To 
je hlavní úkol ETUC. Cílem je vytvoření EU se 
silným sociálním rozměrem, který zajistí důstojný 
život všem občanům. V současnosti sdružuje 82 
odborových svazů ze 36 států a 12 evropských 
průmyslových federací s 60 mil. členů. Pod pat-
ronátem ETUC operují další odborové organiza-
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12 ce, napřEUROCADRES (the Council of European 
Professional and Managerial Staff – Rada evrop-
ských odborných a řídících zaměstnanců) a EF-
REP/FERPA (European Federation of Retired and 
Elderly Persons – Evropská federace starších osob 
a osob v důchodu). ETUC je jedním z evropských 
sociálních partnerů, je jediným reprezentantem 
odborových svazů na evropské úrovni.

Struktura organizace: 
Nejvyšším orgánem je Kongres, který se schází 
jednou za čtyři roky. Na něm jsou zvoleni členo-
vé Výkonný výbor, president, generální tajemník 
a jeho dva zástupci. Řídící výbor je menší výbor, 
který je složen z volených členů výkonného výbo-
ru, schází se častěji. ETUC má svoji ústavu.

Zapojení ČR: 
ČR zastupuje ČMKOS.

EVTA
http://www.evta.net/main/index.asp

Název v AJ: 
European Vocational Training Association 
Název v ČJ: 
Evropská asociace odborného vzdělávání a přípravy 
Sídlo: 
Brusel

Popis činnosti:
EVTA je evropská referenční síť, která pomáhá 
nacházet odpovědi na otázky růstu, konkurence-
schopnosti, sociální soudržnosti, a celoživotního 
vzdělávání. Má 18 členů ze 14 států s různý-
mi přístupy k OVP (některé jsou centralizovány, 
některé ne, jsou soukromé i veřejné). Členské 
organizace jsou napojeny na služby vedoucí 
k zaměstnanosti a napomáhají tak k implemen-
taci evropské strategie zaměstnanosti, tj. dialog 
se sociálními partnery, propagace celoživotního 
vzdělávání…).

Struktura organizace:
Organizace se skládá ze dvou těles: Výkonného 
výboru s generálním tajemníkem a z Výboru ředi-
telů. V čele obou je president Yvan Bostyn.

Zapojení ČR:
Není.

3. INSTITUCE EU ZABÝVAJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁ-
NÍM

Evropská komise (European Commission) DG EAC
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

Název orig.: 
Directorate-General for Education and Culture
Název ČJ: 
Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu 
Sídlo: 
Brusel

Popis činnosti:
Je jakýmsi unijním ministerstvem v oblasti vzdělá-
vání. Hlavním posláním je podporovat celoživot-
ní vzdělávání, jazykovou a kulturní různorodost, 
mobilitu a zapojení občanů Evropy, zvláště mla-
dých. Oblastmi působení je vzdělávání a odbor-
ná příprava, kultura, občanství, vícejazyčnost, 
mladí a sport.

Struktura organizace:
Generální ředitelka (Director General - Odille 
Quintin) se svým zástupcem dohlíží na pět ředi-
telství: A – Celoživotní učení, otázky Lisabonské 
strategie a mezinárodní vztahy, B – Celoživotní 
učení, politika a program,C – Kultura, víceja-
zyčnost a komunikace, D – Mladí lidé, sport 
a občanství, R – Zdroje

Evropský parlament (European Parliament)
http://www.europarl.europa.eu/news/public/docu-
ments_par_theme/906/default_cs.htm



13Název AJ: 
Committee on Culture & Education 
Název ČJ: 
Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Sídlo: 
Brusel, Štrasburk, Lucemburk

Popis činnosti:
Navrhuje a schvaluje zákonná opatření (naří-
zení, předpisy, doporučení..). Schází se jednou 
až dvakrát za měsíc. Mezi obsah práce a úko-
ly patří: -zlepšovat znalost a rozšiřování kultury, 
ochrana kulturní a jazykové rozmanitosti, ochrana 
a záchrana kulturního dědictví, kulturní výměny 
a umělecké tvorby -propagace celoživotního 
vzdělávání, tvorba vzdělávací politiky včetně 
vysokoškolské, -audiovizuální politika a kulturní 
a vzdělávací aspekty informační společnosti -
rozvoj sportovní politiky a politiky volného času 
a mládeže -informace a politika médií -spoluprá-
ce s dalšími zeměmi v oblasti kultury a vzdělávání 
a rozvíjení vztahů s odpovídajícími mezinárodní-
mi organizacemi a institucemi. Výbor se schází 
jednou až dvakrát měsíčně.

Struktura organizace:
Parlament jedinou institucí EU, jejíž členové jsou 
voleni ve všeobecných volbách, které jsou jednou 
za pět let. Je jedním z dvaceti výborů. Výbor pro 
kulturu a vzdělávání má 38 členů. Výbor má své-
ho předsedu a čtyři místopředsedy.

Zapojení ČR:
ČR zastupují v tomto výboru Věra Flasarová 
a Tomáš Zatloukal

Rada EU (Council of the EU)
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.
asp?id=416&lang=en

Název AJ: 
Council of Education, Youth and Culture 

Název ČJ: 
Rada pro vzdělávání, mládež a kulturu 
Sídlo: 
Brusel

Popis činnosti:
Rada pro vzdělávání, mládež a kulturu , tj. ministři 
členských států odpovídajícího resortu, se schází 3 
– 4x ročně. Přijímá rozhodnutí většinou hlasů (jen 
kulturní otázky musí být přijaty jednohlasně), spo-
lurozhoduje s Parlamentem. Cílem je rozvoj kvality 
vzdělávání, uskutečňování politiky OVP a rozkvět 
kultur členských států. Zároveň plně respektuje 
odpovědnost členských států za určení obsahu 
a organizace systémů vzdělávání a OVP.

Struktura organizace:
Společně s parlamentem EU je nejvyšším zákono-
dárcem Unie. Skládá se z 27 ministrůjednotlivých 
zemí. Rada EU představuje orgán, v němž jsou 
zastoupeny členské státy a to vždy svými ministry 
podle resortu, pod který spadá projednávaná věc. 
Zároveň může zasedat několik Rad. Agenda Rady 
je připravována Výborem stálých zástupců (pro něj 
se používá francouzská zkratka COREPER), který 
tvoří stálí zástupci členských zemí EU v Bruselu 
a jejich náměstci,kteří se scházejí jednou týdně. 
Tento výbor řídí práci asi 250 výborů a pracovních 
skupin, které připravují podklady pro záležitosti 
projednávané COREPERem a Radou.

Zapojení ČR:
Stálým zástupcem v COREPER I (výbor stálých 
představitelů se zaměřením na sociální a hos-
podářské otázky) je Jana Reinišová, zástupkyně 
velvyslankyně.

EURYDICE
http://www.eurydice.org

Název AJ: 
The Information Network on Education in Europe 
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14 Název ČJ: 
Informační síť o vzdělávání v Evropě
Sídlo: 
hlavní kancelář při Evropské Komisi v Bruselu
české národní centrum sídlí v ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělávání), 
Praha Založeno: 1980

Popis činnosti:
Úkolem Eurydice je zlepšit výměnu informací a zkušenosti mezi politický-
mi pracovníky a poskytovat aktuální a navzájem srovnatelné poznatky 
o vzdělávání v evropských zemích všem, kdo o ně mají zájem. Je insti-
tucionalizovaná síť pro monitorování, zajišťování a oběh spolehlivých 
a připravených informací o vzdělávacích systémech a politice napříč 
Evropou. Páteří EURYDICE je EURYBASE. Je to databáze školských systé-
mů v Evropské unii a v zemích Evropského hospodářského prostoru. Tuto 
databázi za fi nanční podpory Evropské komise pravidelně aktualizují 
národní oddělení. Pro Evropskou komisi zpracovává pravidelněod roku 
1994 zprávu nazvanou Klíčové údaje o školství v Evropské unii. Tato 
zpráva, která se připravuje v úzké spolupráci s národními odděleními 
sítě a s Eurostatem (Statistický úřad Evropských společenství), kombi-
nuje faktografi cké informace o školských systémech a statistická data. 
Eurydice zahrnuje systémy členských států EU, tří zemí EFTA (European 
Free Trade Association) které jsou členy Evropského ekonomického 
prostoru a kandidátských zemí na vstup do EU, které jsou zahrnuty do 
programu Sokrates.

Struktura organizace:
Síť sestává z evropské jednotky vytvořené a řízené Evropskou komisí 
a národních jednotek ustavených ministerstvy školství členských států.

4. EVROPSKÉ NÁRODNÍ INSTITUCE DŮLEŽITÉ PRO OVP

Belgie

FOREM - L’Offi ce communautaire et régional de la formation profession-
nelle et de l’ emploi
– Komunitní a regionální úřad pro odbornou přípravu a zaměstnanost 
Forem je vzdělávací centrum zaměřené na dospělé a regionálním dopa-
dem. Kroměrekvalifi kací a doškolování provádí výzkum v oblasti rozvoje 
vzdělávání a provádí analýzy potřeb vzdělávání.
http://www.leforem.be/



15VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemideeling 
en Beroepsopleiding
– Vlámský úřad prozaměstnání a odbornou pří-
pravu (Belgie) Hlavním úkolem je optimálně sladit 
potřeby zaměstnavatelů a žadatelů o zaměstnání 
tak, že pomáhá žadatelům v hledání vhodného 
zaměstnání.
http://vdab.be/

Bulharsko

Bulgarian National Observatory for Vocational 
Education and Training and Labour Market
– Bulharské středisko pro odborné vzdělávání 
a přípravu a pracovní trh Bylo založeno v r. 1997, 
plní důležitou roli v procesu reformy OVP tím, že 
poskytuje nejnovější informace o OVP a trhu prá-
ce v EU. Informace z partnerských zemí o trhu 
práce a o politice profesní přípravy shromažďuje, 
analyzuje a dále rozšiřuje. Tyto pomáhají hodno-
tit a rozvíjet národní programy, monitorují pokrok 
a měří jeho dopad, identifi kují potřeby a priority 
a podávají doporučení.
www.bno.hrdc.bg

NIE National Institute of Education webové strán-
ky nefungují nebo nejsou

NEA - The National Employment Agency 
– Národní středisko zaměstnanosti Uskutečňuje 
národní politiku zaměstnanosti a ochrany trhu 
práce, poskytuje informace a poradenství, pro-
fesní přípravu a motivační trénink pro zaměstnané 
i nezaměstnané. webové stránky nefungují nebo 
nejsou

NAVET - The National Agency for Vocational 
Education and Training 
– Národní středisko pro OVP Bylo založeno v r. 
1999 a je orgánem autorizovaným radou ministrů 
pro činnosti OVP a koordinaci institucí zabývající 
se OVP. Vytváří požadavky na odborné vzdělá-

vání, seznam odborných povolání a dohlíží na 
činnost center OVP, jímž byla udělena licence 
k poskytování OVP.
http://www.navet.government.bg/en/index.html

Dánsko

CeFU - Center for Ungdomsforskning 
– Středisko výzkumu mládeže Středisko bylo 
zřízeno na popud Dánské rady mladých při 
Roskilde University. Členy asociace, která byla 
založena před vznikem střediska a která ho pod-
poruje, jsou vládní úředníci, odborníci a zástupci 
podniků. Spolupráce s pedagogickými vysokými 
školami poskytuje podmínky pro inovační a expe-
rimentální tvorbu vědomostí.
http://www.cefu.dk/

CIRIUS
– Cirius je úřad a informační centrum v rámci 
ministerstva vědy, technologií a inovací, který 
je v Dánsku odpovědný za podporu interna-
cionalizace vzdělávání a přípravy. Je národní 
agenturou pro vzdělávací programy EU Lifelong 
Learning a Youth in Action a pro další programy 
a iniciativy. Je také centrální institucí, která uznává 
a hodnotí kvalifi kace získané v zahraničí.
http://www.studyindenmark.dk/Default.aspx?ID=578

Francie

Centre INFFO - Centre pour le développement de 
l’information sur la formation permanente
– Středisko pro rozvoj informací o celoživotním 
vzdělávání Centre INFFO je nezisková organi-
zace pod vedením ministerstva zaměstnanosti, 
práce a sociální koheze. Jeho rada vedení je 
tvořená zaměstnavateli, zástupci zaměstnanců, 
členy vládních kabinetů, vědeckými autoritami 
a kvalifi kovanými osobami. Centre INFFO udržu-
je vztahy se státem, zaměstnavateli a obchodními 
společnostmi a specialisty ve vzdělávání.
http://www.centre-inffo.fr/
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16 CIRFFI - Centre Interinstitutionel de Ressources pour les Formateurs en 
Formation Individualisée
http://www.cirffi .org/outils/plan.htm

Céreq - Centre d’études et de recherches sur les qualifi cations 
– Středisko pro studium a výzkum kvalifi kací (Francie) Céreq je veřejná 
instituce, která pracuje jak pod vedením ministerstva školství, tak pod 
vedením ministerstva práce a sociálních věcí. Céreq se věnuje vytváření 
statistik, výzkumům a zajišťování podpory implementace politiky vzdělá-
vání. Poskytuje rady a doporučení klíčovým institucím v oblasti vzdělává-
ní na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
http://www.cereq.fr/publicpoleofexpertise.htm

Irsko

FÁS - Foras Áiseanna Saothair 
– Úřad pro odbornou přípravu a zaměstnanost FAS předvídá potřeby 
konstantně se měnícího trhu práce a reaguje na něj. Má regionální 
pobočky (66) a centra profesní přípravy (20), kde poskytuje vzdělávací 
programy, náborové služby nezaměstnaným a zaměstnavatelům a pod-
poruje místní fi rmy. Strategie je určena osmi prioritními cíly, mezi které 
patří služby zájemcům o zaměstnání a nezaměstnaným, rozvoj pracov-
ní síly, politiky pracovního trhu, sociální inkluze, rovnost a různorodost 
a služba zákazníkům.
http://www.fas.ie/en/

Itálie

ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
– Ústav pro rozvoj odborné přípravy pracovníků
http://www.isfol.it/

Maďarsko

NSZI - Nemzeti Szakképzési Intézet 
– Národní ústav pro odborné vzdělávání Provádí národní výzkum týka-
jící se odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých. Vytváří rejstřík 
kvalifi kací v modulárním systému, zkušební požadavky, učebnice atd.
https://www.nive.hu/english_version/index.php

Německo

BA - Bundesagentur für Arbeit 



17– Spolková agentura práce, sídlo: Norimberk,
http://www.arbeitsagentur.de/nn_27298/Navigation/
zentral/Servicebereich/Ueber-Uns/Ueber-Uns-Nav.html

BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung 
– Spolkový ústav pro odborné vzdělávání Provádí 
výzkum v oblasti odborností a rozvoji odborného 
vzdělávání a přípravě. Rozpoznává budoucí 
výzvy v odborném vzdělávání a podporuje 
inovace v národních i mezinárodních systémech 
OVP a vytváří nová prakticky orientovaná řešení 
pro počáteční i další odborné vzdělávání.
http://www.bibb.de/de/index.htm

BBJ - Verein zur Förderung kultureller und berufl i-
cher Bildung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen e.V.
– Sdružení pro kulturní a profesní vzdělávání 
mladistvých a mladých dospělých, Nevládní 
a nezisková organizace, která podporuje kul-
turní, odborné a sociální vzdělávání mladých. 
Napomáhá vzájemné spolupráci různých institucí 
zabývajících se prací s mladými lidmi. Pobočky 
se nacházejí kromě Německa v Belgii, Polsku, 
Maďarsku, Rusku a Itálii Činnost BBJ se soustřeďuje 
na zavádění evropských programů a politik, pře-
devším v oblasti pracovního trhu a zaměstnanos-
ti, počátečního i dalšího odborného vzdělávání, 
mládeže, zdravotní a sociální politiky, strukturál-
ního a regionálního rozvoje, malých a středních 
podniků a konkurenceschopnosti. Služby poskytu-
je institucím EU, ministerstvům, veřejným úřadům, 
svazům, nadacím, společnostem, vzdělávacím 
institucím a soukromým klientům. Pro poraden-
ství a řízení evropských programů a projektů byl 
vyvinut BBJspin, což je řada produktů know-how 
vycházející z dvacetileté praxe.
http://www.bbj.info/

DIE - Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
– Německý ústav pro vzdělávání dospělých DIE 
poskytuje poradenství, sbírá informace a provádí 
výzkum v oblasti vzdělávání dospělých. Má celo-

státní dosah, vytváří výukové materiály.
http://www.die-bonn.de/

DIPF - Deutsches Institut für Internationale 
Pädogogische Forschung 
– Německý ústav pro mezinárodní pedagogický 
výzkum Německý ústav pro mezinárodní peda-
gogický výzkum je členem Leibnitzké Asociace. 
Podporuje výzkum, praxi, administrativu a politiku 
v oblasti vzdělávání a také vede vlastní výzkumné 
projekty. Důraz je kladen na kvalitu – a to přede-
vším ve výuce, efektivitěvýukových systémů atd.
http://www.dipf.de/ueber_uns_e.html/m

IAB - Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
– Ústav pro výzkum trhu práce a povolání
http://www.iab.de/de/

Q Verband - Verband Berufl iche Qualifi zierung 
– Asociace pro profesní kvalifi kaci webové strán-
ky nejsou

Nizozemsko

CIBB - Centrum innovatie beroepsonderwijs 
bedrijfsleven
– Středisko pro inovaci odborného vzdělávání
http://www.minocw.nl/

CINOP - Centrum voor innovatie van opleidingen 
– Inovační středisko vzdělávání a přípravy CINOP 
je nezávislé mezinárodní výzkumné a poradenské 
středisko zaměřující se na celoživotní učení, OVP, 
vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů. 
Nabízí služby vládám, vzdělávacím institucím 
a odvětvovým organizacím od strategických rad 
po vlastní realizaci.
http://85.17.160.17/

KENTEQ
– Středisko pro rozvoj kompetencí v oblasti tech-
nologií Kenteq je istituce pro vyšší neuniverzitní 
vzdělávání, provádí výzkumy trhu práce, konzul-
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18 tuje vývoj a potřeby trhu s odborovými organi-
zacemi, s orgány státní správy i vzdělávacími 
institucemi a udržuje úzký kontakt s obchodní 
komunitou.
http://www.kenteq.nl

Polsko

KOWEZiU - Krajowy Osrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
– Národní středisko podporující odborné a další 
vzdělávání Úkolem centra je připravovat a koor-
dinovat činnosti zaměřené na profesní rozvoj uči-
telův odborných školách a školách pro dospělé. 
Podílí se také na přípravě vzdělávací reformy.
http://www.koweziu.edu.pl

Portugalsko

IEFP - Employment and Vocational Training 
Institute 
– Ústav pro zaměstnanost a odborné vzdělávání. 
Byl založen v roce 1979 jako veřejná instituce 
pracující pod Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a zabývá se přípravou politiky v oblasti 
zaměstnanosti a odborného vzdělávání.
http://portal.iefp.pt/

Rakousko

IBW - Institut für Bildungsforschung der 
Wirtschaft 
– Ústav pro výzkum kvalifi kací a odborné přípra-
vyÚstav od svého založení v r. 1975 dokončil 
na 800 projektů. Zaměstnanci jsou odborníci 
v odborném výzkumu, sociologové a pedago-
gové. Duální systém, kombinace odborného 
vzdělávání v podnicích a povinného veřejného 
odborného školství, se rozvinul z tradiční výuky 
řemesel a je rozšířen v německy mluvících zemích 
téměř ve všech ekonomických odvětvích. Studie 

se zaměřují na přípravu učňů, ibw vytváří praktic-
ké návody k převedení kvalifi kačních požadavků 
do vzdělávacích kroků. Provádí analýzy trhu prá-
ce, studie se zaměřením na střední školství, univer-
zity a vysoké odborné školy (Fachhochschulen). 
Výzkum se také soustředí na poradenství ve 
vzdělávání, povolání a profesním postupu. Ibw 
provádí šetření v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy dospělých. Výsledky vědeckých prací 
jsou publikovány v měsíčníku ibw-Mitteilungen, .
http://www.ibw.at/html/eng/index_e.htm

öibf - Österreichisches Institut für Berufsbildungs-
forschung 
– Rakouský ústav pro výzkum odborného vzdělávání
http://www.oeibf.at/TCgi/TCgi.cgi?target=home

Rumunsko

ISE - Institutul de Stiinte ale Educatie 
– Pedagogický institut Institut se zaměřuje na 
výzkum a rozvoj vzdělávací politiky tím, že zpra-
covává data vypravovává analýzy potřeb vzdě-
lávacího systému v Rumunsku.
http://www.ise.ro

CNFPA 
– Národní výbor pro vzdělávání dospělých. 
Hlavním úkolem je být fórem sociálního dialogu, 
které podporuje kvalitní CŽU a přispívá k vytvá-
ření strategií a politik v oboru. Je státním orgánem 
autorizující organizace OVP v dalším vzdělávání. 
Popisuje povolání, poskytuje informace o OVP, je 
koordinátorem politiky OVP.
http://www.cnfpa.ro

Řecko

EKEPIS - National Accredation Centre of 
Continuing Vocational Training 
– Národní akreditační středisko odborného vzdě-
lávání Středisko je vzdělávacím centrem a záro-
veň autorizujícím orgánem pro další organizace 



19poskytující OVP. Hodnotí jak výsledky vzdělávání jednotlivců, tak orga-
nizací.
http://www.ekepis.gr/

Slovensko

ŠIOV - Štátny inštitút odborného vzdelávania 
– Odborně a metodicky řídí střední školy, vytváří a ověřuje vzdělávací 
programy a  zabezpečuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Zabývá se kariérovým poradenstvím a mezinárodní spoluprací.
http://www.siov.sk/

ÚPSVAR
– Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny orgánem státní správy, 
zabezpečujúcí výkon státní správy v oblasti sociálních věcí a služeb 
zaměstnanosti. Instituce byla zřízená v lednu 2004. Ústředí řídí, kontro-
luje, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon prostřednictvím 46 úřadů 
práce, sociálních věcí a rodiny.
http://www.upsvar.sk/

Slovinsko

CPI - Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
– Středisko Slovinské republiky pro profesní vzdělávání Středisko 
Slovinské republiky pro profesní vzdělávání je veřejná instituce. Provádí 
výzkum, vývoj a dozor a je průsečíkem zájmů státu a sociálních parnterů 
v odborném vzdělávání ohledně reforem, koordinaci aktivit a spojení. 
Studie jsou prováděny v poli vývojových trendů na trhu práce a připravu-
jí profi ly zaměstnání a odborné standardy, založené na kompetencích. 
Tyto profesní standardy ovlivňují základ pro přípravu vzdělávacích pro-
gramůodborné výuky a certifi káty národních odborných kvalifi kací.
http://www.cpi.si/

Španělsko

CIFO - Centre D‘Innovacio i Formacio Ocupacional de Sant Feliu 

– Cifo je vzdělávací instituce pro počáteční i další vzdělávání

Instituto Nacional de Cualifi cationes 
– Národní ústav pro kvalifi kace
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20 Švédsko

Valideringsdelegationen
– Národní komise pro uznávání kvalifi kací Státní 
orgán hodnotící a uznávající kompetence. webo-
vé stránky pouze ve švédštině
http://www.valideringsdelegationen.se

Švýcarsko

BBT - (též UFFT, OFFT, OTEC) Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie 
– Spolkový úřad pro odborné vzdělávání a tech-
nologii Spolkový úřad pro odborné vzdělávání 
a technologii je kompetenční středisko Švýcarské 
konfederace pro odborné vzdělávání, odborné 
vysoké školy a politiku inovací. „Podpora inovací“ 
je leitmotivem činnosti úřadu. Zákazníky úřadu jsou: 
učni (200 000); diplomovaní absolventi vyššího 
odborného vzdělávání (14 000 ročně); studenti 
sedmi odborných vysokých škol (Fachhochschulen, 
hautes écoles spécialisées, scuole universitarie pro-
fessionali) – 38 000; podniky, které jsou zapojeny 
v Komisi pro technologii a inovace prostřednictvím 
zhruba 700 žádostí o podporu inovací (ročně 
více než 1000 podniků); učitelé, kteří se vzděláva-
jí nebo dále vzdělávají ve Švýcarském ústavu pro 
odborné vzdělávání (SIBP, ISPFP) – více než 500 
učitelů. Hlavními partnery úřadu při plnění klíčo-
vých úkolů jsou: profesní sdružení (přibližně 600); 
kantony (26) a jejich vzdělávací instituce; kantonál-
ní univerzity; švýcarské (spříseženecké) technické 
vysoké školy (Eidgenössischen Technischen Hoch-
schulen – ETH, écoles polytechniques fédérales 
– EPF, universita politecnici federali – PF); odborné 
vysoké školy (7). Ústředním projektem úřadu je 
reforma odborného vzdělávání prostřednictvím 
nového zákona o odborném vzdělávání
http://www.bbt.admin.ch/

Velká Británie

AQA - Assessment and Qualifi cations Alliance 
– Spolek pro hodnocení a kvalifi kace Je největší 
ze tří společností, které se zaměřují na zkoušení 
samotné a také na udělování akreditací pro ostat-
ní autorizované osoby. Zajišťuje udělení certifi kátů 
pro zkoušky GCSEs a A-levels a další.
http://www.aqa.org.uk/

LSC - Learning and Skills Council 
– Rada pro vzdělávání a kvalifi kace Odpovídá 
za strategický vývoj, plánování, fi nancování, říze-
ní a zajišťování kvality vzdělávání pro lidi starší 
16 let, tj. zabývá se dalším vzděláváním (ne vyso-
koškolským), vzdělávání dospělých, rozvojem lid-
ských zdrojů, poradenstvím atd. Zaměstnavatelům 
je v místních radách pro vzdělávání a kvalifi kace 
vyhrazeno čtyřicet procent míst
http://www.lsc.gov.uk

QCA - Qualifi cations and Curriculum Authority - 
– Úřad pro kvalifi kace a kurikula Udržuje a rozvíjí 
národní kurikula a související hodnocení, testy, 
zkoušky a kvalifi kace na vysokých školách i v 
práci. Zajišťuje, že testy a hodnotící orgány plní 
svůj účel.
http://www.qca.org.uk/aboutQCA.aspx

SCQF - Scottish Credit and Qualifi cations 
Framework 
– Skotský rámec kreditů a kvalifi kací (Velká 
Británie) Rámec kvalifi kací je řízen společně několi-
ka organizacemi (Scottish Qualifi cations Authority-
SQA, Universities Scotland-US, Scottish Executive) 
Poskytuje veškeré informace o systému.
http://www.scqf.org.uk/index.asp

SCRE - Scottish Council for Research in 
Education 



21– Skotská rada pro výzkum ve vzdělávání Provádí výzkum ve vzdělávání, 
výsledky výzkumů rozšiřuje.
http://www.scre.ac.uk/

SKOPE - Research Centre on Skills, Knowledge and Organisational 
Performance 
Středisko pro výzkum dovedností, vědomostí a výkonnosti organizací 
Cílem centra je zkoumat spojení mezi získáváním a použitím dovedností 
a znalostí, vytvářet strategie trhu a jeho fungování. Vytvořen byl Radou 
pro ekonomický a sociální výzkum a sídlí na universitě v Cardiffu.
http://www.skope.ox.ac.uk/

SQA - Scottish Quifi cations Authority
– Skotský úřad pro kvalifi kace SQF je národní orgán odpovědný za 
rozvoj, akreditaci, hodnocení a certifi kaci kvalifi kací jiných než vysoko-
školských titulů. Řídí kvalifi kační systém tak, aby studentům umožnil využít 
jejich plný potenciál při účasti ve skotské ekonomice a společnosti.
http://www.sqa.org.uk/sqa/CCC_FirstPage.jsp

SSDA - Sector Skills Development Agency 
– Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifi kací Udržuje síť odvětvových 
rad dovedností (Sector Skills Councils), zajišťuje jejich fi nancování 
a monitoruje je. Každá SSC je nezávislé organizace vedené zaměstna-
vateli, jejichž úkolem je zamezit nedostatek specifi ckých kvalifi kovaných 
sil, zvýšit produktivitu a zlepšit vzdělávací nabídku.
http://www.ssda.org.uk/
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Evropské aktivity a iniciativy
v odborném vzdělávání 

5. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH 
PROGRAMŮ



2

Stručný přehled
operačních 

programů
5.

VYPRACOVALO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ, ODBOR PUBLICITY A ADMINISTRA-
TIVNÍ KAPACITY NSRR
www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INO-
VACE (OP PI)

Program je zaměřen na podporu průmyslu 
a malého a středního podnikání s cílem zkvalitnit 
infrastrukturu, zvýšit inovační činnost, zintenzivnit 
zavádění nových technologií, výrobků a služeb. 
Má povzbudit malé a střední podniky při vstupu 
na zahraniční trhy a posílit spolupráci sektoru prů-
myslu s výzkumem a vývojem.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE 
MOŽNÉ FINANCOVAT

Podpora nově vznikajících fi rem – mladí pod-
nikatelé jsou podporováni při zakládání nové 
fi rmy, a to zlepšením přístupu k fi nančním 
zdrojům (např. bezúročné a podřízené úvěry). 
Upřednostňují se především fi rmy zaměřené na 
inovace, ICT (informační a komunikační techno-
logie) a další výrobní technologie, které budou 
mít možnost vstupovat do tzv. podnikatelských 
inkubátorů. Podpořen bude i další rozvoj těchto 
fi rem, především pokud podnikají v problémo-
vých regionech, kde je nutno posilovat jejich 
konkurenceschopnost vůči výhodněji umístěným 
konkurentům.
Efektivní využívání energie – průmyslové podni-
ky jsou pobízeny ke zvyšování účinnosti využí-
vané energie, a to prostřednictvím zavádění 
efektivnějších způsobů výroby energie (výstav-
by nových a rekonstrukce stávajících spaloven) 
nebo využíváním obnovitelných zdrojů energie. 
Podpořeno bude i zavádění méně energeticky 
náročných technologických postupů v rámci 
podniků českého průmyslu.
Zlepšování podnikatelského prostředí, inovace 
– podniky získají dotace při zakládání vlast-



3ních kapacit vědy a výzkumu, díky kterým mohou zlepšit vývoj inovací 
a zavádět je následně do výroby. Značná podpora je určena také 
na ochranu práv průmyslového vlastnictví (ochrana patentů a inovací), 
která je pro české fi rmy značně nákladná. Podnikatelské prostředí je 
zlepšováno podporou činnosti vzdělávacích a vědeckovýzkumných 
institucí, prostřednictvím kterých mohou fi rmy zvyšovat kvalitu svých 
lidských zdrojů, kvalifi kaci a zručnost zaměstnanců. Podporuje se 
i nově vznikající spolupráce mezi podniky z různých sektorů, které 
vedou k jejich posílení. v neposlední řadě jsou prostředky určeny i na 
budování kvalitního a fungujícího trhu s podnikatelskými nemovitostmi 
(např. regenerace brownfi elds).
Více služeb pro rozvoj podnikání – prostředky programu jsou určeny 
i na vznik a rozvoj kvalitní sítě poradenských služeb, které slouží pod-
nikatelům jako pomoc při řešení problémů ve vlastní výrobě, v oblasti 
inovací a dalšího vývoje podnikání v ČR a ve světě. Poradenství je 
posilováno i v oblasti marketingové připravenosti malých a středních 
podniků při vstupu na trh, zlepšování schopnosti fi rem v oblasti vlastní 
prezentace, například prostřednictvím společných účastí podniků na 
mezinárodních veletrzích doma i v zahraničí.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Podnikatelské subjekty a sdružení podnikatelů, veřejné výzkumné insti-
tuce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání, agentury 
pro podporu podnikání a investic, příspěvkové organizace MPO ČR, 
územní samosprávné celky.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Řídicím orgánem OP PI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Odbor 
Strukturálních fondů; 
Bezplatná telefonní linka pro informace k OP PI (9 - 13h): 800 800 777
Internetové stránky: www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi, www.
czechinvest.cz
Kontaktní e-mail: info@mpo.cz, info@czechinvest.org

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 3 041 mil. EUR.
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4 OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OP D)

Finanční prostředky programu jsou určeny na zdokonalení všech typů 
dopravy a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti 
dopravy. Nezbytný je soulad těchto změn s minimálními dopady na 
životní prostředí. Železniční a silniční síť je modernizována v úsecích 
patřících do sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť) i mimo ni, velká 
pozornost je věnována prodlužování a zkvalitňování dálnic. Podpora 
se soustředí také na pražské metro či multimodální nákladní dopravu 
a vnitrozemskou vodní dopravu.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Výrobní zařízení a objekty zkvalitnění sítě TEN-T – podpora je soustře-
děna na modernizaci a prodlužování železničních koridorů a doprav-
ních tepen sítě TEN-T. Prostředky jsou určeny na výstavbu nových úseků 
dálniční a silniční sítě nahrazující nevyhovující úseky silniční sítě TEN-T 
a zlepšování parametrů na existujících úsecích dálnic a silnic ležících 
na síti TEN-T. Dotuje se výstavba překladišť kombinované dopravy, 
také infrastruktura zajišťující vyšší bezpečnost a plynulost dopravy.
Modernizace železniční sítě – vlastníci a provozovatelé drážní 
dopravy mohou získat investiční dotace pro modernizaci důležitých 
železničních uzlů nebo na rekonstrukci a rozvoj přeshraničních úseků. 
Prostředky jsou určeny také na postupnou elektrizaci dalších železnič-
ních tratí.
Modernizace dálnic a silnic 1. třídy – podporuje se další výstavba 
plánovaných dálničních úseků a rekonstrukce stávajících s cílem zlep-
šit technické parametry těchto rychlostních silnic. Značnou podporu 
dostávají projekty zaměřené na snižování zátěže dopravy na životní 
prostředí, snižování objemu nákladní dopravy na hlavních silničních 
tratích, a to například prostřednictvím kombinované dopravy.
Zlepšení dopravní situace v Praze – magistrát hlavního města má mož-
nost dále investovat do modernizace stávající sítě pražského metra 
a jejího dalšího rozvoje. Dotace směřují také na řešení neúnosné situ-
ace v silničním provozu v Praze.
Rozvoj multimodální nákladní a vodní dopravy – podpora se zaměřuje 
také na větší využívání multimodální (kombinované) nákladní dopravy, 
které v sobě spojuje využití různých typů přepravy nákladů (osobní, 
železniční apod.) za účelem snížení negativních vlivů dopravy na 
životní prostředí. Investice tak směřují i na výstavbu a rekonstrukci pře-
kladišť nákladů. Oblast vodní dopravy může čerpat prostředky na 
modernizaci říčních plavidel nebo na zlepšování funkčních parametrů 
a splavnosti významných vnitrozemských dopravních cest.



5PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a pro-
vozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multi-
modální dopravy a případně další relevantní subjekty.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Řídicím orgánem OP D je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor fondů EU
Internetové stránky: www.mdcr.cz, www.opd.cz
Kontaktní e-mailová adresa: opd.info@mdcr.cz, info@opd.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 5 774 mil. EUR.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP)

Program se široce zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí v ČR, 
které je předpokladem pro zdravé domácí obyvatelstvo, ale také pro 
zvýšení atraktivity území pro pracující a investory. Podporuje konkrétní 
aktivity ekologických organizací a posiluje povědomí široké veřejnosti 
v otázkách a problémech životního prostředí v ČR.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Podpora vodohospodářství, snižování rizika povodní – obce získáva-
jí dotaci při výstavbě nebo rekonstrukcích ČOV, stokových systémů, 
úpraven a zdrojů pitné vody. Instituce, zabývající se správou povodí, 
realizací protipovodňových plánů, jsou podporovány při budování 
a modernizaci informačních systémů předpovědní povodňové služby 
nebo při úpravách vodních toků a koryt s cílem snížit riziko dopadů 
příštích povodní.
Zlepšování kvality ovzduší - v oblasti ovzduší se podporují projekty 
vedoucí ke snížení produkce nebezpečných emisí, například rekon-
strukcí spaloven tak, aby splňovaly současné standardy. Podporu 
má i osvěta veřejnosti v oblasti snižování spotřeby energie, prašnosti 
a zatěžování ovzduší.
Efektivnější využívání energie – investiční podpora je určena na výstav-
bu nových a rekonstrukce stávajících zařízení, které k výrobě tepla 
a elektřiny využívají obnovitelné zdroje energie. Jedná se například 
o instalace kotlů na biomasu, stavby větrných nebo vodních elektrá-
ren. Prostředky plynou i do zateplování budov a pobízení fyzických 
osob k využívání ekologičtějších forem výroby tepla.
Lepší nakládání s odpady – samosprávné celky získají podporu při 
budování sběrných dvorů a skladů, také na nákup zařízení sloužících 
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6 ke třídění a recyklaci odpadů. Neziskové organizace mohou žádat 
o podporu osvětově-vzdělávacích kampaní, které pomůžou k vyšší 
zodpovědnosti a k zájmu občanů třídit odpad. Prostředky plynou i na 
rekultivace starých skládek, odstraňování nepovolených skládek nebo 
na sanace vážně kontaminovaných oblastí, jakými jsou staré průmys-
lové objekty, zemědělské areály apod.
Zlepšení stavu přírody a krajiny – podporují se opatření vedou-
cí k zachování, resp. zvyšování početnosti druhů ve fauně i fl óře. 
Ekologické organizace mohou žádat o granty na výsadbu alejí, vět-
rolamů, břehových porostů, úpravy lesních cest, které zabrání erozím 
a sesuvům. Dotčené obce a kraje mohou získat podporu při řešení 
problémů spojených s bývalou hornickou činností.
Podpora environmentálního povědomí – nestátní organizace, ale 
i samotné obce nebo kraje mohou získat fi nanční prostředky na rekon-
strukce stávajících ekologických center a poraden, na jejich materiální 
a technické vybavení, ale také na výstavbu zcela nových objektů 
sloužících pro vzdělávání veřejnosti v této oblasti. Financována bude 
i tvorba a vydávání odborných materiálů, natáčení ekologicky zamě-
řených fi lmů a pořadů.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Územní samosprávné celky, správci povodí, vodních toků a nádrží, 
provozovatelé systémů předpovědní povodňové služby, nestátní nezis-
kové organizace, podnikatelské subjekty, bytová družstva, veřejné 
výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, občanská sdružení a círk-
ve, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Řídicím orgánem OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor 
fondů EU
Bezplatná zelená linka k OP ŽP (7:30-16:00): 800 260 500
Internetové stránky: www.env.cz, www.sfzp.cz
Kontaktní e-mail: info@env.cz , dotazy@sfzp.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 5 200 mil. EUR.



7OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 
(OP LZZ)

Program je jednoznačně zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměst-
natelnosti obyvatel České republiky, také však na zkvalitnění a rozvoj 
lidských zdrojů prostřednictvím různých forem školení a vzdělávání. 
Cílem je začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního proce-
su, zlepšení fungování a větší transparentnost veřejné správy a veřejných 
služeb.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Vzdělávání zaměstnanců – zaměstnavatelé mohou předkládat projek-
ty zaměřené na další vzdělávání svých zaměstnanců. Dotace jsou 
určeny na přípravu podnikových vzdělávacích programů, včetně pří-
pravy vlastních fi remních lektorů. Podporuje se snaha zaměstnavatelů 
udržet „ohrožená“ pracovní místa.
Posilování politik zaměstnanosti – podpořeny jsou projekty zaměřené 
na realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Podpora je posky-
tována formou poradenských aktivit, odborné praxe, zařazením na 
krátkodobé pracovní příležitosti apod. Ve své činnosti jsou podpořeny 
i instituce pracující s nezaměstnanými, tedy poradenská centra, školící 
střediska, úřady práce.
Integrace ohrožených skupin – fi nanční pomoc je poskytnuta subjek-
tům, které pracují s ohroženými skupinami obyvatelstva ve snaze vrátit 
je zpět na trh práce. Podpořeny jsou projekty určené pro etnické men-
šiny, znevýhodněné osoby, bezdomovce apod., ale také integrační 
programy určené lidem opouštějícím výkon trestu nebo léčícím se ze 
závislostí. Velký důraz je kladen na podporu rovných příležitostí žen 
a mužů na trhu práce, např. vytvářením netradičních zaměstnání pro 
ženy, šířením právního povědomí v této oblasti, rozvojem pečovatel-
ských služeb pro děti apod.
Zkvalitnění práce veřejných institucí – prostředky se poskytují na zvýše-
ní kvality ve veřejné správě, snižování administrativní zátěže, zajišťová-
ní efektivní komunikace a modernizaci veřejných služeb. Podporují se 
projekty zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců 
ve veřejné správě.
Podpora mezinárodní spolupráce – prostředky jsou určeny na pod-
poru vzniku nových partnerství mezi ČR a členskými státy EU za úče-
lem přenosu zkušeností a dobré praxe v oblasti řízení a administrace 
Evropského sociálního fondu, zaměstnanosti, sociálního začleňování, 
dalšího vzdělávání apod.
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8 PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI

Zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty), podniky pro-
cházející změnami, jejichž zaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností, 
profesní asociace, vzdělávací a poradenské instituce, NNO, zadava-
telé a poskytovatelé sociálních služeb, správní úřady a úřady územní 
samosprávy, poskytovatelé veřejných služeb.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Řídicím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
Odbor řízení pomoci z ESF
Internetové stránky: www.esfcr.cz, www.mpsv.cz
Kontaktní e-mail: esf@mpsv.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 1 837 mil. EUR.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOP-
NOST (OP VK)

Program se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělávání v celé šíři, tedy 
jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách 
a univerzitách. Tyto instituce jsou podporovány při aktivnější vědecko-
výzkumné činnosti. Úroveň vzdělanosti a praxe si zvyšují i pedagogové 
a vědečtí pracovníci.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Rozvoj základního a středního vzdělávání – školy smějí žádat o pod-
poru při zavádění nových vyučovacích metod, při rozšiřování nabídky 
výuky cizích jazyků, informačních technologií i podnikatelských zna-
lostí a dovedností. Podpořeno je vytváření podmínek pro dlouhodobá 
hostování zahraničních učitelů na českých školách, také rozšiřování 
poradenských a speciálních pedagogických služeb, které dopomo-
hou k prosazování rovných příležitostí všech žáků (pomoc sociálně 
slabším, žákům s jinou národností, hůře vzdělatelným, předčasně 
opouštějícím vzdělávací systém apod.).
Zkvalitnění vysokoškolského vzdělání – instituce terciárního vzdělávání 
dostanou dotace na projekty zkvalitňování výuky, např. zaváděním 
nových studijních oborů, které v nabídce těchto institucí chybí. Podpora 
je určena i na lepší praktickou přípravu studentů (stáže v soukromém 
a veřejném sektoru) nebo na zapojení regionálních partnerů do tvorby 
studijních programů.



9Větší nabídka dalšího vzdělávání – podpora je určena především 
na motivaci škol a organizací zabývajících se dalším vzděláváním, 
k vytvoření uceleného systému dalšího vzdělávání v ČR. Dotčené 
vzdělávací instituce mohou díky dotacím rozšiřovat svou nabídku kurzů 
a školení pro dospělé.
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji – podpora je zaměřena na vytváře-
ní kvalitních týmů výzkumu a vývoje nebo na zlepšení pracovních pod-
mínek v oblasti výzkumu a vývoje. Dotují se činnosti jedinců a týmů, 
které se zapojí do mezinárodních projektů. v neposlední řadě je aktiv-
ně podporována mobilita výzkumných pracovníků mezi jednotlivými 
pracovišti pro lepší přenos znalostí.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Kraje, města a obce, školy a školská zařízení, instituce vědy a výzku-
mu, vývojová a inovační centra, nestátní neziskové organizace, profesní 
organizace zaměstnavatelů, organizace působící ve vzdělávání a kari-
érovém poradenství, organizace působící v oblasti volného času dětí 
a mládeže.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Řídicím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Odbor řízení strukturálních fondů EU
Internetové stránky: www.msmt.cz
Kontaktní e-mailová adresa: opvzdelavani@msmt.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 1 829 mil. EUR

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 
(OP VAVPI)

Program je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednic-
tvím lépe nastavených podmínek pro existenci a působení výzkumných, 
vývojových a proinovačních center, vysokých škol apod. Nutností je 
především zvýšení kapacit stávajících center a vznik nových institucí 
v regionech ČR, dále také zrychlení přenosu výsledků vědy a výzkumu 
(VaV) do praxe, průmyslu a na trh.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Rozvoj kapacit VaV – výzkumné instituce se podporují v rozšiřování sítě 
výzkumných center i do regionů, kde doposud neexistovaly. Finance 
tak jsou určeny především na výstavbu nových a rekonstrukci stávají-
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10 cích laboratoří a jejich vybavení moderní technikou, což povede i ke 
zvyšování nabídky pracovních míst v oblasti VaV.
Podpora spolupráce VaV a soukromého sektoru – podporují se pro-
jekty výzkumných a inovačních ústavů, které vedou k užší spolupráci 
a aktivnější komunikaci se soukromým sektorem, zejména s významný-
mi průmyslovými podniky. Jedná se např. o fi nancování vývoje nového 
produktu, patentu, nebo výrobní metody, která bude poté přenesena 
do praxe.
Ochrana duševního vlastnictví ve VaV – vysoké školy mohou žádat 
o prostředky, díky kterým zlepší pracovní podmínky ve svých výzkum-
ných laboratořích, čímž své studenty motivují k setrvání v této oblasti 
a následnému zakládání technologicky orientovaných fi rem. To vede 
k ochraně výsledků výzkumu, které mohou být později prodány 
v podobě licencí, patentů apod.
Posilování kapacit vysokých škol – fi nanční podpora bude určena na 
rozšiřování nabídky inovativních a technických studijních programů na 
VŠ, také však na budování vysokoškolských kampusů a na rekonstruk-
ce a dovybavení stávajících prostor určených na vědecko-výzkumnou 
činnost na akademické půdě.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Státní a soukromé vysoké školy, veřejné a resortní výzkumné instituce 
(např. ústavy AV ČR), neziskové výzkumné organizace.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTO-
VAT
Řídicím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR,
Odbor řízení strukturálních fondů EU
Internetové stránky: www.msmt.cz
Kontaktní e-mailová adresa: opvyzkum@msmt.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 2 071 mil. EUR.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP)

Regionální operační programy (ROP) jsou dalším typem programových 
dokumentů určených pro podporu a rozvoj regionů ČR. Jejich cíle, pod-
porované oblasti, typové projekty i žadatelé vycházejí a navazují na 
tematické operační programy. ROP jsou tak zaměřeny na konkrétní regi-
on soudržnosti a řešení jeho typických problémů.



11Pro programové období 2007-2013 bylo připraveno 7 regionálních 
operačních programů. Za řádnou realizaci regionálního operačního 
programu odpovídá regionální rada příslušného regionu soudržnosti 
(RR), jakožto řídící orgán. RR se skládá ze členů zastupitelstva kraje(ů), 
a to podle toho, zda daný region soudržnosti zahrnuje jeden nebo více 
krajů. Jejím výkonným orgánem je úřad regionální rady (ÚRR), který sídlí 
ve významném centru daného regionu. Na ÚRR byste se měli informo-
vat o podrobnostech toho, jak, kdy a kde žádat o fi nanční prostředky 
z regionálního operačního programu. Společným cílem ROP je urychlení 
rozvoje regionů ČR, posilování jejich konkurenceschopnosti vůči ostat-
ním regionům, zvyšování jejich atraktivity, která jim zajistí víc investorů. 
Důležitou prioritou ROPů je také zlepšování životní úrovně místních oby-
vatel, zvyšování kvality prostředí, ve kterém žijí, dostatečná nabídka 
možností jejich uplatnění na trhu práce, která zabrání odlivu pracovní 
síly z regionu. Regiony Česka chtějí zlepšovat i svou dostupnost, zejmé-
na pak dopravní, aby mohly zabezpečit bezproblémový přenos a pře-
voz materiálů, zboží a informací uvnitř svého území a mezi další regiony 
soudržnosti.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Podpora měst a venkovských sídel - prostředky jsou určeny na zlep-
šování technické infrastruktury měst a venkovských sídel, na obnovu 
a výstavbu místních komunikací, také na rekonstrukce objektů ve 
vlastnictví obcí a údržbu veřejných prostranství, což povede k vyš-
ší přitažlivosti obcí a regionů pro další investice. Podporovány jsou 
projekty rozšiřující nabídku poskytovaných sociálních a zdravotních 
služeb, zakládání spolků pro volnočasové a zájmové aktivity (vybave-
ní objektů, výstavba sportovišť, dětských hřišť apod.). Podnikatelé jsou 
podporováni, pokud se rozhodnou založit své podniky ve starších 
objektech a průmyslových areálech (tzv. brownfi elds) a tyto prostory 
rekonstruovat. Podnikatelské prostředí je podporováno i prostřednic-
tvím aktivnější spolupráce regionálních školních zařízení (středních 
škol a učilišť) s regionálními a lokálními fi rmami tak, aby absolventi 
nacházeli lepší uplatnění v praxi a naopak podniky lepší nabídku 
kvalifi kované pracovní síly.
Rozvoj cestovního ruchu – kraje, obce, ale i různé zájmové organi-
zace mohou žádat o fi nanční pomoc při obnově infrastruktury, která 
souvisí s cestovním ruchem, tedy např. při budování infocenter, obno-
vě sportovních areálů, kulturních a technických památek, lázeňských 
objektů, také pro budování nových turistických a cyklistických okruhů 
a zasazování informačních tabulí. Soukromí podnikatelé z této oblas-
ti mohou získat dotace pro rozšíření kapacity ubytovacích zařízení, 
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12 stravovacích služeb a pro výstavbu navazujících rekreačních zařízení, 
jako půjčovny sportovních potřeb, wellness služby apod. v lyžařských 
oblastech budou moci majitelé žádat o pomoc pro obnovu a rozvoj 
svých lyžařských a běžeckých areálů. v neposlední řadě budou pro-
vozovatelé v oblasti cestovního ruchu podpořeni při tvorbě a distribuci 
propagačních materiálů o svém regionu, pořádaných akcích apod.
Zlepšování dostupnosti měst a regionu – kraje, obce i regionální pro-
vozovatelé veřejné dopravy jsou podpořeni při modernizaci hromad-
né dopravy, prostředky mohou čerpat například na obnovu vozového 
parku, na rekonstrukci nevyhovujících zastávek a železničních stanic, 
jejich bezbariérový přístup, zavádění ekologických technologií veřejné 
dopravy apod. Dotace slouží i na rekonstrukce a úpravy silnic II. a III. 
třídy, aby bylo zabezpečeno lepší propojení měst, také k modernizaci 
místních komunikací pro lepší napojení rozvojových průmyslných areá-
lů. Dále jsou určeny na odstraňování závad a úpravu nebezpečných 
míst (např. nepřehledné železniční přejezdy), modernizaci regionálních 
letišť nebo na zkvalitnění stezek pro nemotorová vozidla, především 
pro cyklistickou dopravu.

Priority jednotlivých regionálních operačních programů se mohou v něk-
terých oblastech lišit. Bližší informace naleznete v jednotlivých operač-
ních programech, nebo kontaktujte jednotlivé řídící orgány.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, obce se statutem města, organi-
zace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové orga-
nizace, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty (MSP), 
vlastníci nemovitostí v památkových zónách, regionální rady regionů 
soudržnosti, hospodářská komora, veřejné výzkumné instituce, školská 
a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou, zdravotnická zařízení.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Regionální operační programy - kontaktní údaje
ROP NUTS II Jihovýchod RR regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno
www.jihovychod.cz; maresova@jihovychod.cz
ROP NUTS II Jihozápad RR regionu soudržnosti Jihozápad, České 
Budějovice
www.rr-jihozapad.cz; info@rr-jihozapad.cz
ROP NUTS II Moravskoslezsko RR regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 
Ostrava
www.rr-moravskoslezsko.cz; info@rr-moravskoslezsko.cz
ROP NUTS II Severovýchod RR regionu soudržnosti Severovýchod, 
Hradec Králové



13www.rada-severovychod.cz;
ROP NUTS II Severozápad RR regionu soudržnosti Severozápad, Ústí 
nad Labem
www.nuts2severozapad.cz; ridiciorgan@nuts2severozapad.cz
ROP NUTS II Střední Čechy RR regionu soudržnosti Střední Čechy, 
Praha
www.nuts2strednicechy.eu; info-rop@kr-s.cz
ROP NUTS II Střední Morava RR regionu soudržnosti Střední Morava, 
Olomouc
www.rr-strednimorava.cz; info@rr-strednimorava.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Celková alokace pro programovací období 2007–2013 pro všechny 
ROP je cca 4 659 mil. EUR.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 
(OP PK)

Praha patří mezi nejvyspělejší regiony EU, nesplňuje tak některá kritéria 
stanovená pro problémové a zaostalé oblasti. Nemůže proto čerpat 
prostředky ve většině ostatních tematických a regionálních OP. Z tohoto 
důvodu pro ni byly sestaveny 2 speciální operační programy podpory 
– Konkurenceschopnost a Adaptabilita. Program Konkurenceschopnost 
má za cíl především zlepšení dopravy, kvality životního prostředí a cel-
kové zatraktivnění městského prostředí Prahy.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Rozvoj dopravy – hl. m. Praha a provozovatelé MHD mohou zís-
kat prostředky na prodlužování a obnovu stávajících tratí. Plánované 
investice poputují především na rozšiřování tramvajových tratí na území 
hlavního města. Podporuje se i výstavba nových záchytných parkovišť 
a snaha zvýšit zájem o jejich využití. v neposlední řadě se podpora 
dotýká také zvyšování bezpečnosti dopravy.
Podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) – tyto pro-
středky jsou určeny na podporu rozvoje kapacitních přípojek do 
obytných domů a menších fi rem a rozvoje e-služeb městské správy (e-
Governmentu, tzn. e-vlády). Podpora bude určena pro malé a střední 
podnikatele (MSP) podnikající v oblasti ICT.
Zatraktivnění městského prostředí – hlavní město a městské části jsou 
podporovány při obnově nepoužívaných, opuštěných, nebo jinak zne-
hodnocených ploch, které mají sloužit občanům a potenciálním inves-
torům. Dotace jsou určeny pro vznik nových ploch zeleně, obnovu 
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14 historicky cenných objektů v těchto lokalitách, výstavbu protihlukových 
zdí a valů, protipovodňových opatření a rozvoj vodovodních a kana-
lizačních sítí.
Podpora obnovitelných zdrojů a úspory energií – hlavní město a měst-
ské části mohou získat prostředky na energetické úspory zejména 
při provozu budov, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů 
energie, efektivnější a ekologičtější způsoby nakládání s odpady.
Podpora vědy a výzkumu – pomoc je určena především vědeckým ústa-
vům a vysokým školám a má přispět ke zkvalitnění vědecko-výzkumné 
základny. Prostředky plynou do zakládání vědeckých parků, inkubátorů 
a inovačních center. Podporováno je i prohlubování partnerských vzta-
hů mezi akademickým a soukromým sektorem. Podnikatelské subjekty 
jsou podpořeny při realizaci vlastního výzkumu a vývoje.
Podpora MSP – prostředky se používají jak na přímou podporu pro 
začínající či stávající MSP, tak pro zlepšování podnikatelského pro-
středí v Praze.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Hlavní město Praha a městské části, organizace založené a zřízené hl. 
m. Praha a městskými částmi, provozovatelé MHD, vlastníci železniční 
infrastruktury, správce vodohospodářského majetku hl.m. Prahy, podni-
katelské subjekty, NNO, profesní a zájmová sdružení, vysoké školy, 
Akademie věd ČR.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Řídicím orgánem OP Praha – Konkurenceschopnost je hlavní město 
Praha, Magistrát hl. města Prahy, Odbor fondů EU
Internetové stránky: www.oppk.cz
Kontaktní e-mail na sekretariát Odboru fondů EU 
(Magistrát): feusek@cityofprague.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 264 mil. EUR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA (OP PA)

Druhý pražský program je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. 
Má motivovat zaměstnavatele ke zvyšování nabídky pracovních míst, 
přijímání osob omezených ve výkonu pracovní činnosti, ale i zlepšování 
profesních dovedností stávajících zaměstnanců, což povede ke zvýšení 
kvality a produktivity práce. Program je určen i na prevenci nezaměstna-
nosti a podporu celoživotního a odborného vzdělávání



15PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Rozvoj počátečního vzdělávání – školy všech úrovní mohou žádat 
o fi nanční podporu při zavádění nových vzdělávacích programů a cyk-
lů, které odpovídají požadavkům pracovního trhu, také při organizaci 
odpoledních vzdělávacích kroužků na rozvoj počítačové gramotnosti, 
jazykových znalostí apod. Instituce vyššího a vysokého vzdělávání 
jsou podporovány při zavádění dálkových a kombinovaných forem 
studia. Finanční pomoc je určena i na vzdělávání pedagogů, napří-
klad v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nebo pomoci problémovým studentům při dokončování studia.
Rozvoj dalšího vzdělávání – významnou část podpory mohou získat 
i organizace a školící centra nabízející další vzdělávání především 
v oblastech informačních a telekomunikačních technologií, řídicích 
dovedností, jazykových znalostí apod. Dotaci mohou získat i odbory 
městské správy, a to na prohloubení znalostí a schopností svých pra-
covníků. Finanční pomoc je určena i jako základní kámen při vzniku 
nových center dalšího vzdělávání.
Posílení podnikatelského prostředí – podnikatelské subjekty mohou 
očekávat podporu v oblasti možnosti získání bezplatného poraden-
ství, například při potížích se zakládáním nového podniku apod. Firmy 
a zaměstnavatelé mohou získat prostředky na realizaci školení svých 
zaměstnanců v oblasti inovačních a produktivnějších forem organizace 
práce. MSP jsou pobízeni k zakládání nových partnerství s vědecko-
výzkumnými centry, resp. k vlastní vědecko-výzkumné činnosti.
Podpora zaměstnanosti – podporovány jsou aktivity organizací a insti-
tucí veřejné správy, které pracující v oblasti začleňování a návratu 
znevýhodněných osob zpět na trh práce. Zaměstnavatelům, kteří tako-
véto osoby zaměstnají, bude poskytováno poradenství. Budou také 
motivováni k tomu, aby na svých pracovištích zaváděli nové formy 
práce, jako například práci z domova, sdílená místa apod.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Podnikatelské subjekty, veřejná správa, nestátní neziskové organizace, 
profesní a zájmová sdružení, školy.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Řídicím orgánem OP Praha – Adaptabilita je hlavní město Praha, 
Magistrát hl. města Prahy, Odbor fondů EU
Internetové stránky: www.oppa.cz
Kontaktní e-mail na sekretariát Odboru fondů EU 
(Magistrát): feusek@cityofprague.cz
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16 KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 108,4 mil. EUR

EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE: OPERAČNÍ PROGRAM 
MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Jednou z hlavních zásad Evropské unie je to, že státní hranice oddělující 
členské státy by neměly být překážkou rovnoměrného rozvoje území 
Společenství. Proto se klade důraz na podporu přeshraniční spoluprá-
ce mezi příhraničními oblastmi, také na meziregionální a nadnárodní 
spolupráci. v období 2000-2006 používala Evropská unie k překonání 
překážek a rozdílů iniciativu INTERREG. Česká republika se k této inici-
ativě připojila v roce 2004 po vstupu do EU.
V období 2007-2013 pokračuje iniciativa INTERREG v podobě samo-
statného cíle 3 pojmenovaného Evropská územní spolupráce. Cíl 3 je 
naplňován prostřednictvím operačních programů, a to OP Meziregionální 
spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce a pěti OP Přeshraniční spolu-
práce. Dále pokračují síťové programy ESPON a INTERACT. Program 
Meziregionální spolupráce pobízí do aktivnější spolupráce úřady 
a subjekty členských států EU 27, Norska a Švýcarska, které působí na 
regionální nebo místní úrovni. Umožní jim výměnu zkušeností v různých 
profesních oblastech, ale také zajištění společného používání nástrojů 
politiky regionálního rozvoje tak, aby se regiony dále rozvíjely.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Podpora podnikání a inovací – výzkumné a vzdělávací instituce jsou 
podporovány při přenosu znalostí do vědeckých a inovačních cen-
ter. Důraz je kladen na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 
Regiony jsou podpořeny při sdílení zkušeností, které nabyly při obnově 
regionů závislých na tradičním průmyslu. Podnikatelé budou pobízeni 
k vytváření sítí s regiony, které mají podobné ekonomické zaměření.
Posílení lidského kapitálu a informační společnosti – podporují se 
výměny zkušeností s pracovními postupy z oblasti politiky zaměstna-
nosti s cílem vytvářet nové pracovní příležitosti, především pro diskrimi-
nované skupiny obyvatel. Důraz se klade na veřejné služby založené 
na informačních a komunikačních technologiích.
Snížení přírodních a technologických rizik – zkušenosti si regiony 
vyměňují v oblasti krizového plánování, snižování nebezpečí pří-
rodních katastrof, při řešení znečištění vod a ovzduší. Spolupráce je 
posilována v oblasti přepravy nebezpečného odpadu, při zavádění 
nových možností hospodářského využití odpadu na místní úrovni.
Zachování přírodního a kulturního dědictví – regiony si předávají 



17informace o způsobech řízení oblastí se zvláštní ochranou přírody. 
Podporují se projekty s inovativními přístupy k využití půdního fondu. 
v oblasti kulturního dědictví je podporována výměna zkušeností pro 
jeho ochranu a možné využití v cestovním ruchu.
Energetika a udržitelná doprava - přenos znalostí je podpořen v oblas-
ti efektivního využívání energií, včetně efektivity využití při navrhování 
nových budov. Znalosti týkající se zlepšování energetické účinnosti 
budou aktivně přenášeny v oblasti dopravy se zaměřením na MHD.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Regionální a místní veřejné orgány, regionální rozvojové agentury, uni-
verzity a instituty pro vyšší vzdělávání, provozovatelé vědeckých a tech-
nologických parků, podnikatelských inkubátorů, inovačních center.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Národním kontaktním místem OP Meziregionální spolupráce je 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územních vazeb.
Internetové stránky: www.strukturalni-fondy.cz
Kontaktní e-mailová adresa: meziregionalni@mmr.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007 – 2013 pro všechny členské 
státy EU 27, Norsko a Švýcarsko: cca 321 mil. EUR

EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE: OPERAČNÍ PROGRAM 
NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, OBLAST STŘEDNÍ EVROPA

Program se zaměřuje na zásady územní soudržnosti v rámci tzv. 
Středoevropského prostoru, resp. prostoru, do kterého daná členská 
země spadá. ČR byla pro nadcházející období začleněna do oblasti 
Střední Evropa. ČR sdílí oblast s Rakouskem, Polskem, částí Německa, 
Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí 
s částí Ukrajiny. Podpora programu směřuje do neinvestičních projektů, 
které posílí konkurenceschopnost střední Evropy, budou zaměřeny na 
vývoj inovací a znalostní ekonomiky. Prostřednictvím nadnárodní spo-
lupráce se bude zlepšovat sociální prostředí jeho obyvatel a kvalita 
životního prostředí.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Podpora inovací a znalostí ve střední Evropě – podporuje se výměna 
inovačních přístupů a budování institucí pro transfer technologií napříč 
střední Evropou. Prostředky získávají vznikající nadnárodní klastry 
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18 působící v klíčových oblastech (inovace, výzkum). Šíření znalostí je 
podpořeno motivací vzdělávacích center k nadnárodní spolupráci 
a přenosu svých zkušeností.
Zlepšení dostupnosti střední Evropy – podporu získávají projekty řešící 
problémy v dopravě metropolitních a izolovaných oblastí. Podporuje 
se zavádění jednotného právního a technického rámce pro přepra-
vu nebezpečného odpadu. Finanční pomoc získávají regionální 
dopravci, kteří chtějí zkvalitnit služby hromadné dopravy. Pozornost 
má i zavádění ICT do dopravy, které zjednoduší její řízení, zvýší 
bezpečnost a kontrolu dopravních sítí.
Podpora životního prostředí – dotace jsou určeny na vytváření nad-
národních strategií v oblasti odpadového hospodářství, vodního 
hospodářství apod., podporuje se obnova kontaminovaných areálů. 
Pomoc bude určena na prevenci a řešení krizových situací zapříčině-
ných klimatickými změnami nebo přírodní katastrofou. Důraz je kladen 
na vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie a přenosu know-how 
v této oblasti.
Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst – města jsou podporo-
vána při budování trvalé spolupráce na nadnárodní úrovni v různých 
oblastech (kulturní, výzkumné apod.). Venkovská sídla získávají pro-
středky pro změnu své hospodářské činnosti ze zemědělské na jinou. 
Podporují se projekty rozšiřující nabídku sociálních a zdravotnických 
služeb, také projekty zabraňující jakýmkoliv projevům segregace oby-
vatel ve městech.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Národní a regionální veřejné orgány, regionální agentury rozvoje, uni-
verzity, výzkumné ústavy a instituce terciárního vzdělávání, inkubační 
domy, školící střediska, sdružení zaměstnavatelů, podnikatelé, provo-
zovatelé infrastruktury a veřejné dopravy, ekologické zájmové skupi-
ny, dodavatelé energií, instituce územního plánování, bytová družstva 
a bytové podniky, nadnárodní organizace v oblasti kultury.

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Národním kontaktním místem OP Nadnárodní spolupráce je Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, Odbor územních vazeb.
Internetové stránky: www.strukturalni-fondy.cz
Kontaktní e-mailová adresa: nadnarodni@mmr.cz

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 245,47 mil EUR



19EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE: OPERAČNÍ PROGRAMY 
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Největší podíl prostředků, určených pro cíl 3, je v programovém obdo-
bí 2007-2013 určen na realizaci projektů přeshraniční spolupráce, 
které budou realizovány v rámci 5 bilaterálních Operačních programů 
Přeshraniční spolupráce, a to ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, ČR – Rakousko, 
ČR – Slovensko a ČR – Polsko. Společnými zájmy programů jsou podpo-
ra hospodářské a sociální integrace příhraničních území, odstraňování 
přetrvávajících bariér a posilování jejich dalšího rozvoje, posilování 
vzájemných vztahů, ať už kulturních nebo sociálních, společná péče 
o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování fl exibilního 
trhu práce. Konkrétní priority, které vedou ke společným řešením problé-
mů příhraničních oblastí obou zemí, jsou přesně vymezeny a popsány 
v rámci příslušného operačního programu.

PŘÍKLADY TYPOVÝCH AKTIVIT, KTERÉ JE MOŽNÉ FINANCOVAT
Podpora podnikání, vědy a výzkumu – MSP jsou motivovány k aktiv-
nější přeshraniční spolupráci se subjekty ze stejného sektoru, posi-
lují se i přeshraniční dodavatelské řetězce. Podniky jsou podpořeny 
v intenzivnějším přenosu technologií a know-how například organiza-
cí výstav a veletrhů nebo vysíláním svých pracovníků do partnerských 
fi rem a naopak.
Rozvoj lidských zdrojů – vzdělávací instituce získávají podporu na orga-
nizaci vzdělávacích a školících kurzů, které zvýší kvalifi kovanost obyva-
tel v příhraničních oblastech, podpoří zaměstnanost v regionech a mají 
přeshraniční dosah (vzdělávání v oblasti služeb, obchodu, cestovního 
ruchu, jazyků apod.). Podporuje se i všeobecné vzdělávání, a to pro-
střednictvím zavádění společných učebních plánů, aktivní výměnou žáků 
a učitelů apod. Nemalou podporu mohou získat instituce zabývající se 
integrací ohrožených skupin obyvatel (národnostní a etnické menšiny, 
mládež, ženy apod.) do běžného a pracovního života.
Podpora cestovního ruchu a zachování tradic – obce a lokální spolky 
mohou žádat o dotace na organizování společných kulturních a spor-
tovních akcí, na propagaci těchto akcí nebo samotných regionů, jejich 
tradičních zvyklostí. k rozvoji tzv. zdravotní turistiky jsou vedena příhra-
niční lázeňská města. Prostředky jsou určeny na budování infrastruktury 
sloužící pro rekreaci a volnočasové aktivity, tedy na výstavbu a obno-
vu turistických tras, cyklostezek, lyžařských běžeckých tras apod.
Rozvoj území a zlepšení životního prostředí – příhraniční oblasti zís-
kávají prostředky na ochranu společného přírodního dědictví, chráně-
ných oblastí a lesů, na zlepšení kvality vodních toků a ochranu léči-
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20 vých pramenů, na zavádění společných protipovodňových opatření. 
Značná podpora je určena územnímu plánování v příhraničních oblas-
tech, zpracování koncepcí využití území, přírodních oblastí, strategií 
nakládání s odpady apod.
Zlepšení dopravy a dostupnosti - pomoc směřuje také do rozvoje 
dopravy, a to do výstavby a obnov příhraničních spojů, tedy silnic 
a železnic. Zlepšují se sítě hromadné dopravy a provoz na hraničních 
přechodech, vše s ohledem na nároky životního prostředí regionu. 
v rámci dostupnosti je podporováno i rozšíření sítí ICT (informačních 
a komunikačních technologií) ke zvýšení možností místního rozvoje.

PŘÍKLADY SUBJEKTŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ŽADATELI
Územní samosprávné celky na všech úrovních, organizace zřizované 
státem, nestátní neziskové organizace, nadace a nadační fondy, hos-
podářské a agrární komory, vysoké školy a jiné vzdělávací instituce, 
kulturní instituce, zdravotnická a sociální zařízení, církve, podnikatelé; 
euroregiony.

KOLIK PENĚZ JE K DISPOZICI
Celková alokace pro programovací období 2007–2013 pro všechny 
OP PS je cca 351,6 mil. EUR

KDE ZÍSKÁTE BLIŽŠÍ INFORMACE A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT
Řídicím orgánem, resp. gestorem OP Přeshraniční spolupráce je 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální přeshraniční spo-
lupráce. v níže uvedené tabulce najdete kontaktní údaje jednotlivých 
operačních programů.

OP Přeshraniční spolupráce - kontaktní údaje
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko www.strukturalni-fondy.cz; 
tomas.fi ala@mmr.cz
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko www.strukturalni-fondy.cz; 
monika.soboczynska@mmr.cz
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko www.strukturalni-fondy.cz; 
david.machac@mmr.cz
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko www.ziel3-cil3.eu; 
josef.zid@mmr.cz
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko www.strukturalni-fondy.cz; 
nikola.jungbauerova@mmr.cz







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


