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Ve složitém období, kdy na Olomoucku 
stoupla míra nezaměstnanosti místy až 
nad 20 procent, se 3. - 4. února odehrála 
v Olomouci konference projektu UNIV 2 
KRAJE (U2K). Jeho cílem je proměna 
středních odborných škol v centra celoži-
votního učení dospělých. To může pomoci 
trhu práce i samotným školám. Konferen-
ce v Olomouci je první ze série podob-
ných akcí, které postupně proběhnou ve 
všech krajích ČR.

Projekt, do něhož se v Olomouckém kraji 
zapojilo 26 středních a vyšších odborných 
škol, je jednou z cest, kterými školy chtě-
jí čelit poklesu počtu žáků v počátečním 
vzdělávání. Ve vytvářených sítích se ško-
ly v rámci projektu s využitím evropských 
i státních prostředků více zaměřují na ce-
loživotní vzdělávání dospělých zájemců 
o doplnění kvalifikace a vzdělávají učitele 
v lektorských dovednostech. To jim má 
v budoucnu umožnit nadále využívat vol-
né personální i materiální kapacity a záro-
veň řešit potřeby regionálního trhu práce.
Podle náměstka hejtmana Pavla Sekaniny 
mohou školy pomoci řešit krizi zaměstna-
nosti na Jesenicku a Prostějovsku. Školy 
mohou zahrnout nově vzniklé potřeby za-
městnavatelů do stavby programů pro do-
spělé a umožnit tak lidem získat kvalifika-
ce v oborech, po nichž je i v současnosti 
poptávka. Reakce škol může být v rámci 
projektu rychlejší než při standardním 
způsobu přípravy zaměstnanců během 
školní docházky.

Pokud jde o další očekávané zužování 
sítě středních odborných škol, nemělo by 
nijak zásadně ohrozit trend přeměny škol 
v centra celoživotního učení. „Pokud se 
některé subjekty sloučí, máme zásobník 
dalších škol v krajích a můžeme doškolit 
novou školu,“ konstatovala hlavní mana-
žerka projektu Jana Bydžovská. Podle 
ředitelů zapojených škol je třeba také co 
nejdříve rozšířit projektový princip z učeb-
ních oborů i do maturitní sféry.

Vojtěch Pospíšil z Úřadu práce přivítal 
možnost dílčích kvalifikací: „Zkušení prak-
tici tak mají konečně možnost nechat si de 
jure potvrdit to, co de facto z praxe umí. 
Ale nenapadlo nás na začátku, že dílčí 
kvalifikace budou vytlačovat dosavadní 
rekvalifikace,“ uvažoval Pospíšil.

ZF

ŠKOLY POMÁHAJÍ ŘEŠIT 
NEZAMĚSTNANOST

Dne 28. února prezentovala Národní eko-
nomická rada vlády (NERV) svá doporu-
čení pro zlepšení oblasti vzdělávání.

V posledních devíti letech Česká repub-
lika v rámci OECD zaznamenala syste-
matický pokles gramotnosti patnáctiletých 
dětí. Podle pracovní skupiny NERV pro 
konkurenceschopnost je proto potřeba 
v oblasti základního a středního školství 
změnit způsob vyučování.
„Učení faktů jako izolovaných informací 
již nemá smysl, má smysl učit v souvis-
lostech, nikoliv izolovaně. Je potřeba učit, 
že skutečnosti, fakta, poznatky mají být 
výsledkem řešení problémů jako vedlejší 
produkt, nikoliv jako primární cíl,“ vysvětlil 
člen NERV Daniel Münich.

Co NERV doporučuje
• Podpořit účast v předškolním vzdělá-

vání dětí s kulturním a sociálním zne-
výhodněním včetně ekonomických 
stimulů.

• Povinnou výuku cizích jazyků omezit na 
angličtinu a ušetřený čas věnovat for-
mování dovedností v matematice, eko-
nomii a financích.

• Užší specializace na odborných školách 
zavádět až v posledním ročníku pro ty 
studenty, kteří míří přímo na trh práce, 
a případně podporovat specializační 
kurzy po skončení školy v úzké spolu-
práci s konkrétním zaměstnavatelem.

• Zkvalitnit výuku a systematicky hodnotit 
kvalitu všeobecného vzdělávání v pro-
gramech odborného školství, zejména 
v tříletých učebních programech. Smě-
řovat cílenou pomoc žákům se slabšími 
výsledky.

• Zavést systematický monitoring dosa-
hovaných výsledků vzdělávacího systé-
mu formou relativně malých výběrových 
šetření obdobných jako PISA na všech 
úrovních průchodu vzdělávací sousta-
vou. Jde o mnohem levnější, rychlejší, 
méně konfliktní metodu, než představu-
je plošné testování.

• Usilovat o delší společné vzdělávání 
všech žáků cestou zrušení zvláštních 
– speciálních škol ve stávající podobě, 
zvýšením atraktivnosti a kvality druhých 
stupňů ZŠ, stimulací slučování střed-
ních odborných škol do polyfunkčních 
celků.

Připravila Zoja Franklová
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Jednotná zadání pro závěrečné 
zkoušky 2010/11
V projektu Nová závěrečná zkouška 
(NZZ) byla vytvořena jednotná zadá-
ní pro 128 oborů vzdělání kategorie H 
a letos poprvé také pro 25 oborů kate-
gorie E, ve kterých se připravují žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Za-
dání jsou zpřístupněna všem školám na 
webovém portále informačního systému 
NZZ. Přístup do systému získá ředitel 
školy na základě smlouvy s NÚOV, ve 
které se zavazuje k dodržování stan-
dardních pravidel pro bezpečné naklá-
dání s jednotným zadáním ve škole. 
Příprava škol na závěrečné zkoušky je 
podporována metodickými semináři, na 
kterých se učitelé seznamují s obsahem 
jednotných zadání oborů, které vyučují, 
a s organizačními pokyny pro přípravu 
závěrečné zkoušky. Aktuální informace 
naleznete na webových stránkách pro-
jektu: http://www.nuov.cz/nzz.

Dana Kočková

Konference o kariérovém 
poradenství
V Praze (30. 3.) a v Olomouci (19. 4.) 
se uskuteční dvě konference, na nichž 
budou prezentovány hlavní výstupy pro-
jektu VIP Kariéra II – KP. Účastníkům 
bude představen informační zdroj infoab-
solvent.cz, který v rámci projektu projde 
výraznou inovací. Tento poradensko in-
formační systém již od roku 2008 pomá-
há žákům i všem dalším zájemcům při 
výběru vzdělávací dráhy a učitelům při 
poradenství ve školách. Nabízí nejenom 
úplné informace o oborech a školách, ale 
také poznatky o uplatnění absolventů. 
Jeho součástí je také multimediální prů-
vodce usnadňující volbu oboru vzdělání. 
V rámci projektové konference bude zís-
kána i zpětná vazba od uživatelů, odbor-
níků a novinářů. Dalším cílem konferencí 
je zapojit zájemce z řad pedagogů a od-
borných pracovníků do e-learningového 
vzdělávání eKariéra+.

Marek Velas

Evaluace ve školách
Projekt Cesta ke kvalitě, který pomáhá 
školám při vlastním hodnocení, zveřejnil 
nové evaluační nástroje. Jsou zdarma 
na portálu www.evaluacninastroje.cz, 
který umožňuje jejich automatické zpra-
cování a využití v rámci vlastního hod-
nocení školy. V lednu 2011 byla uveřej-
něna softwarová podpora hospitačního 
formuláře „Učíme děti učit se“, v únoru 
pak softwarová podpora Kritérií hodno-
cení plánu, procesu a zprávy o vlastním 
hodnocení školy. Praktický nácvik práce 
s evaluačními nástroji bude probíhat na 
těchto workshopech:
5. 4. 2011 v Praze
8. 4. 2011 v Praze
27. 5. 2011 v Praze
Další informace na www.nuov.cz/ae.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Do podpory odborného vzdělávání se 
zapojuje stále více sociálních partnerů 
a tvorba školních vzdělávacích programů 
k tomuto trendu jednoznačně přispěla. 
Vyplývá to z šetření provedeného v rámci 
projektu Kurikulum S v roce 2010. Nejdů-
ležitějším partnerem škol jsou zaměstna-
vatelé, zejména proto, že umožňují žákům 
výcvik ve skutečném pracovním prostředí.
Kromě zaměstnavatelů považují zástupci 
škol za důležité partnery rady školy, úřady 

práce, zřizovatele škol a také rodiče, sa-
motné žáky a absolventy školy.

Nezájem zaměstnavatelů
I když se spolupráce mezi školami a part-
nery neustále rozvíjí, zástupci třetiny škol 
si myslí, že podniky jsou málo ochotné 
s nimi spolupracovat. Při navazování spo-
lupráce narážejí na nezájem zaměstnava-
telů a ekonomickou krizi. Další překážkou, 
především v oblasti služeb, je existence 
převážně malých firem v regionu, které 
nemají dostatečnou kapacitu pro spolu-
práci. „Nutno dodat, že rezervy v nava-
zování spolupráce s podniky a dalšími 
partnery jsou i na straně některých škol,“ 
říká obsahová manažerka projektu Kuri-
kulum S Jana Kašparová. 
Úspěšnost škol při navazování sociální-
ho partnerství se liší podle oborů. Školy 
vzdělávající v technických a jiných obo-
rech, po kterých je na trhu práce velká po-
ptávka, mají jednodušší situaci, zaměst-
navatelé se totiž snaží své potenciální 
pracovníky získat již během jejich studia. 
V ekomických oborech a v oborech, které 
nepřipravují bezprostředně pro trh práce, 
je navazování spolupráce s podniky slo-
žitější. Případové studie na pěti různých 
odborných školách v České republice 

CO JSME ZJISTILI

nicméně ukázaly, že i tyto školy mohou 
navázat a udržet nějakou formu sociální-
ho partnerství.

Tipy pro úspěšnou spolupráci
Pro školu je důležité udělat ze sebe zají-
mavého partnera, který může ostatním na-
bídnout něco, co nemají a co by mohli vy-
užít. Může jít o zkušenosti školy a znalosti 
vyučujících nebo o žáky jako potenciální 
pracovní sílu.

Možnosti spolupráce škol a sociálních 
partnerů
• Pronajmutí prostor pro umístění strojů 

a dalších zařízení
• Nabídnutí možnosti prezentace firem
• Výpomoc firmám
• Využití sítě absolventů
• Praxe přímo ve školách
• Využití institucí veřejného sektoru
• Zapojení do regionálních a odborných 

sdružení
• Využití potenciálu vysokých škol

„Tvorba školních vzdělávacích programů 
je vhodnou příležitostí pro prohloube-
ní této spolupráce, pro hledání nových 
partnerů a forem spolupráce,“ říká zá-
stupce hlavní manažerky projektu Kuri-
kulum S Pavel Petrovič. „Šetření ovšem 
ukázalo, že pouze třetina škol ji využila. 
Největší rozvoj spolupráce uvádějí ško-
ly vyučující technické nebo zemědělské 
obory, zatímco v oborech ekonomických 
a službových k výraznějším posunům 
nedochází“.

Lucie Šnajdrová

Další informace najdete v publikaci Od-
borné školy a jejich sociální partneři na 
www.nuov.cz.

SPOLUPRÁCE ŠKOL SE 
ZAMĚSTNAVATELI ROSTE

Jak se změnila spolupráce se sociálními partnery – podle oborového 
zaměření škol (v %)

TECH - technické školy, ZEM - zemědělské, EKO - ekonomické, SLUZ - službové, PESTR - oborově pestré



3Podíl absolventů maturitních oborů hlá-
sících se k dalšímu studiu stále narůstá, 
i když už ne tak rychle jako v minulých 
letech. Ukazuje to nedávno vydaná publi-
kace Národního ústavu odborného vzdě-
lávání Přechod absolventů středních škol 
do terciárního vzdělávání.

Počet studijních míst na vysokých školách 
se v posledním desetiletí výrazně zvyšo-
val. „Ke studiu na vysokých školách se 
hlásí 80 % absolventů maturitních oborů 
středních škol a přijato je 63 % absolven-
tů těchto oborů, což je nejvíce za posled-
ních deset let,“ uvádí autorka publikace 
Michaela Kleňhová o situaci ve školním 
roce 2009/2010.
K dalšímu studiu se hlásí prakticky všich-
ni absolventi gymnázií, v roce 2009/10 
bylo na vysoké školy přijato 95 % z nich, 
na vyšší odborné školy 3 %. Za poslední 
čtyři roky významně vzrostl podíl absol-
ventů lyceí hlásících se k vysokoškolské-
mu studiu. Zatímco v roce 2006/07 činil 
81 %, o tři roky později to bylo již 89 %. 
Ve studiu na vysoké škole pokračuje 77 % 
absolventů lyceí, ve studiu na VOŠ 5 %.
Zvyšuje se i podíl uchazečů z řad ab-
solventů maturitních oborů středních 
odborných škol (SOŠ). V roce 2009/10 
se k dalšímu studiu hlásilo celkem 77 % 
absolventů SOŠ, přičemž na vysoké ško-

ly podalo přihlášky 72 % a na VOŠ 15 % 
(vyšší součet je dán skutečností, že ně-
kteří absolventi se hlásí jak na VŠ, tak na 
VOŠ). Celkem bylo ke studiu na vysoké 
škole nebo VOŠ přijato 63 % absolventů 
středních odborných škol, na trh práce, 
případně do jednoletého pomaturitní-
ho studia jazyků, jich přímo po maturitě 
vstoupilo 37 %.
Zájem o terciární vzdělávání narůstá 
i u absolventů maturitních oborů s odbor-

ným výcvikem (dříve maturitních oborů 
SOU). V roce 2009/10 se k dalšímu studiu 
hlásilo 40 % z nich, přičemž 9 % podalo 
přihlášky na VOŠ a 35 % na vysoké školy. 
Celkem bylo ke studiu na terciární úrovni 
přijato 31 % absolventů těchto oborů.
Nejméně se k dalšímu studiu hlásí absol-
venti nástavbového studia, ale i jejich po-
díl se zvyšuje. V posledních čtyřech letech 
podávalo přihlášky ke studiu na vysoké 
škole 18 až 23 % absolventů nástavbové-
ho studia, na VOŠ se hlásilo 8 %. Ve stu-
diu na terciární úrovni ihned po maturitě 
pokračuje 19 % absolventů nástavbových 
oborů, na trh práce jich odchází 81 %.
Nejúspěšnější zájemci o studium na 
vysokých školách pocházejí z řad ab-
solventů gymnázií a lyceí. Důvodem 
úspěšnosti gymnazistů je jejich kvalitní 
všeobecná příprava a skutečnost, že jde 
obvykle o žáky s velmi dobrými studijními 
předpoklady.
Také absolventi lyceí jsou v přijímacím 
řízení úspěšní díky velkému rozsahu vše-
obecných znalostí, jejich výsledky navíc 
ovlivňuje i fakt, že se většinou hlásí ke 
studiu oborů obdobného zaměření, jaké 
studovali na střední škole. 
Úspěšnost absolventů maturitních oborů 
středních odborných škol se v přijímacím ří-
zení na vysoké školy stále zvyšuje, ze 70 % 
v roce 2006/07 vzrostla na 77 % v roce 

2009/10. Nejvíce úspěšní jsou absolventi 
skupiny oborů Elektrotechnika, telekomuni-
kační a výpočetní technika (88 %), Strojíren-
ství a strojírenská výroba (87 %) a Staveb-
nictví, geodézie a kartografie (86 %). 

Alena Nová

Podrobněji v publikaci Přechod absolven-
tů středních škol do terciárního vzdělává-
ní, která vyšla v rámci projektu VIP II – Ka-
riérové poradenství – www.nuov.cz/vip2.

STŘEDOŠKOLÁCI CHTĚJÍ DÁLE 
STUDOVAT

Úspěšnost absolventů při přijímacím řízení ke studiu na VŠ a VOŠ 2009/10

PISA: Čeští žáci se zhoršili
Úroveň dovedností českých žáků v ob-
lasti čtenářství, matematiky a přírodních 
věd se snižuje. Toto nepříznivé zjištění 
vyplývá z výsledků mezinárodního vý-
zkumu PISA 2009, jehož hlavním cí-
lem nebylo ověřování znalostí, ale spí-
še posouzení, nakolik jsou patnáctiletí 
žáci schopni využívat školní vědomosti 
v běžném životě.
Největší slabinou českých žáků je čte-
nářská gramotnost. Podprůměrných 
výsledků v ní dosáhli už v roce 2000, 
o devět let později se na žebříčku čte-
nářských dovedností propadli až na 
27. místo ze 34 zúčastěných zemí 
OECD. Zhoršení se ve velké míře týká 
žáků odborných škol.

Nůžky mezi gymnáziii 
a odbornými školami se dále 
rozevírají
Podle průzkumu PISA 2009 se ve čte-
nářské gramotnosti významně zhoršily 
výsledky žáků základních škol a žáků 
maturitních a nematuritních oborů střed-
ních odborných škol, čímž se prohloubil 
rozdíl mezi jejich výsledky a výsledky 
žáků gymnázií, které zůstaly prakticky 
na stejné úrovni.
Alarmující je fakt, že v České repub-
lice v posledním desetiletí významně 
vzrostlo zastoupení žáků s nedostateč-
nými čtenářskými kompetencemi. V roce 
2000 nedosahovalo základní úrovně 
čtenářských dovedností 17,5 % žáků, 
o devět let později to bylo již 23 %, což 
je o 4,2 % více, než činí průměr zemí 
OECD. Lepších výsledků dosahují po-
dobně jako v jiných zemích dívky. Přes 
30 % českých chlapců nedosahuje zá-
kladní úrovně čtenářských kompetencí, 
zatímco u dívek je to 14,3 %. Tito žáci 
by přitom mohli mít značné problémy 
se zvládáním dalšího studia a následně 
i s pracovním uplatněním.

Alena Nová



4 Dnes se vedle čtení víc a víc prosazuje 
audiovizuální sdělování informací. Čtení 
však není jenom četba románů či vědec-
kých pojednání. Absolventi každé školy 
budou potřebovat porozumět situacím 
a vztahům, a to odborným i lidským. To si 
žádá umět myslet také obecně – a pojmy 
jsou pojmenovány a vyjadřovány slovy, ni-
koli obrázkem.

Některý žák čte se zápalem – ale jen 
to, co souvisí s jeho specifickým oboro-
vým zaměřením. Protože je znalcem věci 
samé (digitální zařízení, motory, sportov-
ní obuv, trendy v odívání atp.), rozumí 
textům v magazínech i příručkách. Ale 
nedočte se cenných a důvěryhodných 
poznatků v beletrii nebo v populárně-na-
učné četbě: o vztazích mezi lidmi v práci 
i v rodině, o společenském vývoji, o exi-
stenciálních otázkách života nebo lásky, 
o sobě samém.
Žáci, kteří mají ve čtení potíže, často ne-
rozumějí dosti spolehlivě významům slov 
a vět. Jen velmi obtížně se dobírají hlub-
ších souvislostí v textu nebo mezi textem 
a sebou. Chybí jim chuť ke zdokonalování 
ve čtení, mimo jiné i proto, že nepřekonali 
počáteční potíže s četbou. Z posledních 
výsledků PISA jsme se dozvěděli neje-
nom to, že na úroveň čtení má extrémně 
vysoký vliv rodinné zázemí (povolání rodi-
čů, kulturní bohatství rodiny), ale také že 
prudce klesá počet patnáctiletých žáků, 
kteří si čtou pro radost.
Mnozí žáci selhávají v učení, když čtou 
naučný nebo návodný text. Učitel jim nestí-
há pomáhat s neznámými slovy běžnými 
v odborném vyjadřování, např. pochopit, 
co je to stanovovat zátěž. Slabé chápání 
významů slov se ukáže i v chudém vyjad-
řování žáka, například když napíše: „V sa-
nitce měli zajímavé stroje na léčení lidí.“

Kde hledat pomoc
Umět číst dnes však znamená pochopit 
víc než obsah věty. Jde i o souvislos-
ti mezi myšlenkami v souvětí, a ovšem 
i mezi souvětími. U nás je (podle meziná-
rodních průzkumů) vysoké procento žáků, 
kteří nedosahují té úrovně čtenářské gra-
motnosti, která má stačit na běžný život-
ní provoz (30 % patnáctiletých chlapců!). 
Skutečná, dlouhodobá náprava by ovšem 
musela začít v mladším věku – potíže 
žáka pramení obvykle z nepodnětného 
domácího zázemí nebo z nedostatku 
péče či z neodpovídajících metod výuky 
na základní škole.
Nepomůže, když učitel říká: „To tě měli 
naučit na základní škole.“ Lépe bude, 
když přinese pomůcky (výkladové slovní-
ky knižní i internetové) a naučí žáky v nich 
hledat význam vhodný pro jejich větu. 
A když jim pomůže identifikovat někoho 

v blízkém okolí, koho se bez hanby mo-
hou na význam slova zeptat. To se bude 
v praktickém životě hodit při neporozu-
mění textu vyhlášky, instruktážnímu textu, 
pravidlům v provozu podniku atd. Ne bez 
důvodu si zaměstnavatelé dnes do inzerá-
tů dávají podmínku, že uchazeč „dokáže 
porozumět instrukcím“!

Jak najít důvody ke čtení
Mnozí ze slaboučkých čtenářů bývají 
velmi zručnými a nápaditými řemeslní-
ky, konstruktéry, tvůrci nápadů. Praktické 
výkony jim přinášejí zřetelný a uspokoju-
jící výsledek, radost z práce a hotového 
díla. A pak také v práci dokážou spatřovat 
pro sebe smysl. Avšak při čtení to u nich 
z různých důvodů nenastává (přestože se 
tolik let učili číst). Prvním krokem k nápra-
vě je pomoci jim najít takové důvody ke 
čtení, takové texty a takové postupy, že 
jim četba přinese uspokojení z výsledků, 
z prožitku, z uznání. Nej-
spíše půjde o texty z jejich 
oboru, když budou čtení 
potřebovat k tomu, aby do-
táhli k výsledku například 
svůj výrobek a ověřili jeho 
funkčnost.
Mnozí žáci nevyvinuli trpěli-
vost k tomu, aby se četbou 
dobrali pochopení smyslu 
toho, co čtou. Návody jim 
připadají složité a neroz-
luštitelné, výklady dlouhé 
a nepochopitelné, beletrie 
nudná a zbytečná. Slastný 
a vítězný pocit „už to mám!“ 
z dobývání informací zís-
kají snadněji při práci na 
internetu nebo při sledová-
ní naučného, např. instruk-
tážního videa než při četbě. 
Pro tuto skupinu mládeže 
musíme hledat čtení o vě-
cech, které nejsou „jasné 
jak facka“, které nefungují 
na pouhý povel, ale jimž 
přesto žák chce do hloubky 
rozumět.
Úspěšnost čtení tedy závisí 
na tom, do jakého učebního 
kontextu čtení žáka vstupuje. Hodiny češ-
tiny nebudou stačit, aby žák zvládl doved-
nosti věcného porozumění a pochopení 
smyslu. Užitečné čtení se totiž buduje i ve 
výuce ostatních předmětů.

Neklást laťku příliš vysoko
Co se týká čtení beletrie, nemůžeme si 
na odborných školách klást laťku příliš vy-
soko, pokud chceme, aby škola nebránila 
žákům naučit se číst pro radost, a to i tex-
ty kvalitnější než jen bulvární. Pro čtení 
v oborech s maturitou žákovi pomůžeme 

zvládat složitější odborné texty – budeme 
ho učit, jak si zlepšit orientaci ve stavbě 
textu, udržet vědomost o obsahu obecněj-
ších pojmů, s nimiž text zachází (co pod 
pojem všecko patří, co je k němu paralelní 
atp.). A také luštit spletitější souvětí – nikoli 
ovšem odrazujícími „větnými rozbory“, ale 
spíše operacemi s textem: přemisťováním 
slov ve větě a vět v souvětí, nahrazováním 
spojovacích výrazů a pozorováním změn 
ve smyslu výpovědi, „překladem z úředni-
činy do lidštiny“ atp.
Školy a obory bez maturity budou patrně 
číst o tématech, která jsou žákovi blízká. 
Žáci potřebují najít žánry, které je oslovují 
(četba dobrodružná, detektivní, fantastic-
ká, milostná, ale také o otázkách života 
a smrti). Budeme žáky učit odhadnout 
a ověřit, která jsou ve sdělení klíčová slo-
va (např. která nás při zadání do interne-
tového vyhledavače nejrychleji dovedou 
k informaci, o niž stojíme), a říct si, co 
hlavního je v textu zajímalo, těšilo nebo 
poučilo. Ví se, že pro čtení je velmi ná-
pomocné, když dovedeme také souvisle 
psát. V některých typech studia však mů-
žeme uplatnit spíše tzv. grafické organizé-

ry – různá schémata pro zapsání údajů 
uspořádaně a s vyznačením souvislostí 
pomocí šipek, kolonek v tabulce i obliče-
jíčků nebo domečků.
Pokud ponecháváme velkou část žáků 
odejít ze škol bez příznivého vztahu ke 
čtení a bez dovednosti číst a chápat smysl 
čteného, musíme očekávat, že jejich děti 
za několik málo let přijdou do školy také 
bez čtenářského zázemí a budou opět 
znásobovat problémy svých rodičů – i celé 
společnosti.

Ondřej Hausenblas

POTŘEBUJÍ ŽÁCI ZLEPŠOVAT 
ČTENÁŘSKÉ KOMPETENCE? 

O ČEM SE MLUVÍ
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dřováním i psaním. Pro děti je dnes těžké 
psát ve větách, často vynechávají slovesa 
a ve slohových pracích dávají mezi sou-
vislý text informace napsané v bodech 
nebo jednotlivá hesla.
Skutečnost, že děti nemají podobu slov 
zanesenou ve vizuální paměti, se silně 
projevuje na pravopise. „Nejsou zvyklí na 
to, jak slova vypadají v psané podobě. Tře-
ba obilí s tvrdým i měkkým i vidí stejně,“ 

říká Eva Menclová a doplňuje, že se pra-
vopis u dětí zhoršuje rok od roku, přičemž 
nižší ročník je na tom vždy hůř než ročník 
vyšší. Někteří žáci si podle ní uvědomují, 
že bezchybnou češtinu budou potřebovat 
v pracovním životě, jiní se spoléhají na to, 
že jim chyby opraví textový editor.

Důležité je děti zaujmout
Jak rozvíjet čtenářské dovednosti studen-
tů? Jedinou schůdnou cestou je vybrat 

formu, která je bude bavit. Eva Menclová 
věnuje práci s textem část každé hodiny. 
Při literatuře nepoužívá čítanky, z knížek 
sama vybírá úryvky, které považuje pro 
žáky za nejzajímavější. Poezii se sna-
ží dětem přiblížit zážitkovým způsobem. 
„Začínáme tím, jestli se jim básnička líbí 
nebo ne, pak zapojuji jejich fantazii – ja-
kou barvu by použili, kdyby ji chtěli nama-
lovat a proč, jakou hudbu by si při čtení 
pustili, jak bylo autorovi, když verše psal,“ 
popisuje učitelka. Zlepšení vyjadřovacích 
schopností žáků je cílem předmětu jazy-
kové praktikum. „Každou hodinu začíná-
me tím, že si hrajeme. Žáci mají například 
během minuty vymyslet co nejvíc slov 
začínajících na jedno písmeno nebo hrají 
hru na způsob televizního Kufru,“ říká Eva 
Menclová a vysvětluje, že ani na střední 
škole hodiny nemohou být jenom dřina.
Aby dětem zpestřili výuku, zapojili je češ-
tináři na SOŠOOM v Plzni a Hotelové 
škole v Mariánských Lázních do projektu 
Studenti čtou a píší noviny. Reakce byla 
vesměs pozitivní, studenty k psaní moti-
vovala možnost otištění v novinách. Podle 
Evy Menclové občas překvapili i žáci, pro 
něž je jinak psaní slohů velký problém.

Jak přimět děti ke čtení?
Nejlepší je jít jim příkladem. Pokud učitel 
dovede o knížce poutavě vyprávět, děti si 
ji často opravdu přečtou a není výjimkou, 
že se přijdou zeptat na další knihy od stej-
ného autora. Doporučovat knížky, o nichž 
kantor moc neví, ale smysl nemá. „Stu-
denti okamžitě poznají, jestli učitel knihu 
doopravdy četl nebo si jen někde přeče-
tl obsah,“ říká češtinář Miroslav Šudřich 
z Hotelové školy v Mariánských Lázních.
I přes převládající nezájem se učitelé sho-
dují, že se v každé třídě stále najdou stu-
denti, kteří rádi čtou. Na HŠ v Mariánských 
Lázních čte podle Miroslava Šudřicha ve 
třídách třetina žáků, na SOŠOOM v Plzni 
jsou to maximálně tři až čtyři žáci. „Do-
konce mi někteří nosí ukázat své vlastní 
básnické pokusy a toho si velmi cením,“ 
dodává Eva Menclová.

Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 
zveřejněné na sklonku loňského roku uká-
zaly české školství v nepříliš dobrém svět-
le. Ve čtenářské gramotnosti dosáhlo ze 
zúčastněných zemí OECD horších výsled-
ků už jen Turecko, Chile a Mexiko. Jaká je 
příčina propadu a jakým způsobem učitelé 
vedou děti k rozvíjení čtenářských doved-
ností, jsme zjišťovali na středních odbor-
ných školách v západočeském regionu.

Problém je v tom, že děti nečtou. V tomto 
bodě jsou učitelé zajedno. Zatímco počí-
tače a internet, sledování televize nebo 
filmů na DVD se těší velké oblibě, na kníž-
ky v knihovničkách sedá prach. Kniha se 
ze života vytrácí kvůli atraktivnějším dru-
hům zábavy, které jsou méně náročné na 
soustředění a dokáží děti mnohem více 
zaujmout.
„Mají plno jiných možností, jak se odreago-
vat, knížka je v jejich očích málo akční. Čtou 
maximálně časopisy, vyhledávají si v nich 
informace, které souvisí s jejich koníčky,“ 
říká češtinářka Eva Menclová ze Střední 
odborné školy ochrany osob a majetku 
v Plzni (SOŠOOM) a dodává, že čtení pro 
většinu jejích žáků už není zábava a rela-
xace, ale těžká duševní práce.
„Je pro ně těžké číst a zároveň vnímat, 
o čem to je. Dřív měli na přečtení ukáz-
ky z knížky pět minut, teď jim musím dát 
deset. Navíc si pokaždé musíme společ-
ně říct, jestli všichni pochopili, o čem jsme 
četli,“ popisuje učitelka. Opravdovým 
kamenem úrazu je podle ní najít v textu 
obecné myšlenky a získané informace 
propojit do souvislostí.

Chyby? Word mi to opraví
Pokud se, s mírnou nadsázkou, náš nej-
častější kontakt s psaným slovem ode-
hrává při čtení komentářů na stránkách 
Facebooku, vzniká problém. S omezenou 
slovní zásobou, porozuměním textu, vyja-

DŮLEŽITÝ JE POSTOJ KE ČTENÍ
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Nová maturita zvyšuje podíl práce 
s textem
Kdo chce uspět u nové maturity z češtiny, 
čtení se nevyhne. Rozbor ukázky z kni-
hy, kterou si studenti vylosují ze sezna-
mu vlastní četby, je nyní podstatou ústní 
zkoušky. Požadavkům nové maturity se 
přizpůsobuje i způsob výuky. Od podrob-
ného probírání literární historie se přechá-
zí spíše k práci s textem a studenti jsou 
více vedeni k přemýšlení. Neznamená to 
ale, že o literárních obdobích nemusí mít 
přehled.
Češtinářka Bohumila Pytlíková ze SPŠ 
dopravní v Plzni vysvětluje, že maturan-
ti už si sice nevytáhnou otázku o baladě 
v české literatuře, ale k Erbenovi může 
zkoušející dojít třeba od rozboru ukázky 
z Olbrachtova baladického příběhu Niko-
la Šuhaj loupežník. „Budou povídat o vy-
losované knížce, ale zmíní i autory, kteří 
psali ve stejném období nebo na stejné 
téma, což je samozřejmě těžší než se 
naučit fakta k jednotlivým otázkám,“ říká 
učitelka.

Literatura je pro děti „out“
Přispěje ke zlepšení výsledků českých 
žáků plošné testování v 5. a 9. třídách? 
Miroslav Šudřich věří, že ano. „V celé re-
publice se tím sjednotí základní učivo, kte-
ré je třeba prověřit,“ říká učitel. Podle Evy 
Menclové testování samo o sobě čtenář-
ské dovednosti žáků nijak nezlepší. Zákla-
dem je kvalitní výuka a zlepšení postoje 
dětí ke čtení, v němž je ale v současnosti 
zásadní problém. „Literatura je pro děti 
out a vůbec je neláká,“ uzavírá češtinářka.

Alena Nová

CO ZAZNĚLO NA KULATÉM STOLE 
SKAV A EDUIN 20. LEDNA 2011:
• České děti jsou slabé především ve vyhodnocování textu a vyjadřování vlast-

ního názoru na něj.
• Výrazně rychleji se zhoršují chlapci než dívky. Už třetina jich má ve schop-

nosti číst s porozuměním zásadní problémy, které jim způsobí potíže v dalším 
studiu a pracovním uplatnění.

• Rámcové vzdělávací programy v současné době na rozvíjení čtenářské gra-
motnosti nepamatují a je třeba je aktualizovat.

• Způsoby, jak rozvíjet ve školách čtenářskou gramotnost každého dítěte, jsou 
známé, ale chybí fungující systém vzdělávání učitelů, který by jim umožnil si 
tyto dovednosti osvojit.

• Čtenářskou gramotnost není možné kvalitně učit, pokud se jí nebudou věno-
vat učitelé všech předmětů. Nelze ji nechat jen na učitelích českého jazyka.

• Neobejdeme se bez základního dokumentu - Národního plánu vzdělávání, 
jehož existenci předepisuje školský zákon, ale ministři školství ho dosud 
nepřipravili.

Na otázky Zoji Franklové odpovídá Mgr. 
Petra Pátková a kolektiv oddělení střední-
ho vzdělávání Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy

Kde vidíte příčinu nedostatečné úrov-
ně čtenářských kompetencí českých 
žáků a co se dá dělat, aby se tento pro-
ces zastavil?
Ministerstvo tyto zhoršující se výsledky 
českých žáků v žádném případě nepod-
ceňuje, už jen s ohledem na skutečnost, 
že Česká republika patří mezi 5 zemí 
OECD, které se oproti roku 2000 ve vý-
sledcích úrovně čtenářské gramotnosti 
15letých nejvíce zhoršily. Samozřejmě je 
nutné zdůraznit, že cesta k nápravě bude 
mít dlouhodobý charakter, protože při-
pravit kvalitní koncepci testování úrovně 
znalostí a dovedností žáků, která bude vy-
cházet z národního kurikula, nelze ze dne 
na den. Za první krok je možné považovat 
přípravu standardů základního vzdělává-
ní. Na standardy by v příštích letech mělo 
navázat testování žáků v uzlových bodech 
základního vzdělávání, tedy v 5. a 9. roč-
níku ZŠ, případně v odpovídajících roční-
cích víceletých gymnázií.   
Fakt, že výsledky žáků středních od-
borných škol a učilišť jsou horší, než 
je tomu u žáků gymnázií, je logický, jde 
o žáky s jiným zaměřením a jiným cha-
rakterem výuky. Čemu ale připisujete 
skutečnost, že se nůžky mezi jejich vý-
sledky a výsledky žáků gymnázií stále 
víc rozevírají?
Možné vysvětlení může být v tom, že na 
2. stupni základních škol (i v RVP základ-
ního vzdělávání) nejsou podmínky pro roz-
víjení čtenářské gramotnosti úplně ideální. 
Ředitelé, učitelé i didaktici si musí přivyk-
nout na myšlenku, že rozvíjení čtenářských 
kompetencí, které má vést ke schopnosti 
porozumět různým typům textů, přemýšlet 
o jejich smyslu, vyvozovat závěry z jejich 
obsahu i formy, není v žádném případě jen 
záležitost češtinářů, ale také vyučujících 
dalších předmětů. Čtenářskou gramotnost 
je žádoucí a nutné rozvíjet i na jiných tex-

tech než literárních, například na textech 
přírodovědných, matematických, ekono-
mických, právních apod. 
Byly publikovány názory, že za zhorše-
ní výsledků našich žáků může probí-
hající reforma. Není ale spíš příčinou 
to, že výuka v českém jazyce a dalších 
předmětech stále velmi často probíhá 
tradičním encyklopedickým způso-
bem, že se tedy metody práce ještě ne-
dostatečně změnily? 
Poslední šetření PISA se týkalo žáků, kte-
ří ještě neprošli výukou podle rámcového 
vzdělávacího programu a na něj navazu-
jících školních vzdělávacích programů. 
Učivo a očekávané výstupy obsažené 
v RVP v současnosti dostatečný „návod“ 
pro rozvíjení čtenářské gramotnosti nepo-
skytují, pozitivní změnu by měly přinést 
plánované a promyšlené úpravy kurikula. 
Výuka čtenářské gramotnosti na ZŠ by 
se měla vylepšit i díky projektům, které 
dostaly nemalou finanční podporu (přes 
100 mil. Kč) z evropských strukturálních 
fondů prostřednictvím operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Také se ukazuje potřeba zahájit jednání 
s děkany pedagogických fakult, aby byl 
vytvořen účinný systém vzdělávání učitelů 
různých předmětů, kteří by v pedagogické 
praxi uměli rozvíjet u svých žáků čtenář-
ské kompetence.  
Podle výzkumu PISA se u nás poměrně 
rychle zhoršují chlapci, zatímco dívky 
ve svých výsledcích více méně stagnu-
jí. Jaký to má podle Vás důvod? Může 
to být důsledkem stále větší feminizace 
ve školství?
Učitelky - ženy nejsou v principu o nic 
horší než kantoři - muži. Důvody je nut-
né spíše hledat v rozdílném psychickém 
vývoji u chlapců a dívek v době puberty 
a dospívání. Dívky jsou přizpůsobivější 
než chlapci a velká část z nich stále v růz-
ných průzkumech uvádí čtení jako oblí-
benou činnost. Dospívající muže naopak 
často lákají elektronická a audiovizuální 
média, sport, případně různé technické 
a manuální činnosti.  

PŘÍČINA JE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
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Rozlohou (3 314 km2) 
je třetím nejmenším krajem v republice, k 31. 12. 2009 zde žilo 
307 636 obyvatel, což je nejméně ze všech krajů. V kraji je celkem 
38 středních škol, z toho 9 gymnázií. Ve školním roce 2009/10 zde 
na středních školách studovalo 15 422 žáků, z toho 14 198 v den-
ním studiu. Nejžádanějším oborem s maturitní zkouškou je Gym-
názium, kam ve školním roce 2009/10 nastoupilo 19,5 % uchazečů 

přijatých do maturitních oborů. Velký zájem je dále o obor Ekonomi-
ka a podnikání (10,9 %), Lyceum (4,7 %) a Hotelnictví a turismus 
(4,5 %). Z učebních oborů si žáci vybírají především obor Kuchař 
– číšník (28,8 %), Kadeřník (7,6 %) a Automechanik (7,6 %). V ná-
stavbovém studiu pokračovalo 24,1 % absolventů učebních oborů, 
čímž se Karlovarský kraj řadí po Pardubickém kraji na předposlední 
místo v republice.

Střední školy se v Karlovarském 
kraji zatím rušit nebudou
V Karlovarském kraji se zatím nebudou 
rušit žádné střední školy. Vedení kraje 
tak rozhodlo z důvodu již zahájeného 
přijímacího řízení pro školní rok 2011/12. 
Aby se dále nesnižovala úroveň žáků 
maturitních oborů a lépe se dařilo na-
plňovat obory vedoucí k vyučení, střed-
ní školy zavedou přijímací zkoušky na 
všechny čtyřleté maturitní obory.

Dvě školy jako rodinné stříbro
Kraj navrhl zařazení Integrované střední 
školy Cheb a Střední průmyslové školy 
keramické Karlovy Vary na seznam tzv. 
rodinného stříbra. Ten by měl zaručit, že 
tradiční obory v regionech do budoucna 
nezaniknou. Na ISŠ v Chebu se vyuču-
jí obory Mechanik hudebních nástrojů 
a Uměleckořemeslná stavba hudebních 
nástrojů, které škola v roce 2005 převza-
la po zaniklé houslařské škole v Lubech. 
SPŠ keramická nabízí tradiční obory za-
měřené na keramiku a sklářství.

Moderní Centrum technického 
vzdělávání vznikne v Ostrově
V Ostrově se staví nové Centrum tech-
nického vzdělávání, které má být jednou 
z nejmodernějších škol v republice. Do 
rekonstruované budovy někdejší základ-
ní školy se přestěhuje Střední průmyslo-
vá škola Ostrov, která v současnosti sídlí 
v bývalém zámku v Ostrově a v objektu 
kraje v nedalekém Dolním Žďáru. Pře-
stavba školy vyjde na více než 400 mi-
lionů korun, 85 % pokryje dotace z EU.

Otevření nové střední školy 
v Kraslicích se o rok odkládá
Nová technická střední škola, zřizovaná 
městem Kraslice, má být náhradou za 
zrušenou Odbornou školu výroby hu-
debních nástrojů, která ve městě fungo-
vala déle než 140 let. Vyučovat se zde 
budou učební obory Nástrojář a Strojní 
mechanik, maturitní obory Mechanik 
seřizovač, Mechanik instalatérských 
a elektrotechnických zařízení a Příro-
dovědné lyceum. Ministerstvo školství 
v lednu pozastavilo žádost školy o zápis 
do školského rejstříku a žádá doplnění 
údajů o personálním a materiálním za-
jištění výuky. Celý administrativní pro-
ces se tím prodlouží a škola bude moci 
přijmout žáky nejdříve v roce 2012.

Připravila Alena Nová

KRAJE A JEJICH ŠKOLY

KARLOVARSKÝ KRAJ

Karlovarský kraj chce zamezit snižová-
ní úrovně žáků v maturitních oborech 
a přispět k naplňování učebních oborů 
vzdělání, a tak znovu zavádí přijímací 
zkoušky na maturitní obory středních 
škol. Budou pro školy povinné nebo 
jen doporučené?
Ředitelům škol to bylo dáno jako doporu-
čení. Přijímací zkoušky nemůžeme ško-
lám nařídit, nemáme takové kompetence. 
Ředitelé to ale přijali pozitivně, pro zkouš-
ky se dokonce rozhodly i některé soukro-
mé školy.

UCHAZEČE ČEKAJÍ SCIO TESTY
Odpovídá vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 
úřadu Karlovarského kraje Mgr. Monika Šperglová.

Jakou budou mít přijímací zkoušky po-
dobu? Budou je vytvářet školy samy 
nebo budou jednotné?
Přijímací zkoušky budou jednotné a bu-
dou probíhat formou Scio testů. Kritéria 
přijímacího řízení však budou nastavena 
odlišně pro gymnázia a ostatní střední 
školy. V gymnaziálních oborech bude vý-
sledek přijímací zkoušky zohledněn 70 %, 
prospěch na základní škole 30 %. U ostat-
ních oborů budou mít zkoušky váhu 60 % 
a vysvědčení ze základní školy 40 %.

AN

ZPRÁVY Z KRAJE

PROJEKT: SPRÁVNÁ VOLBA OBORU
Děti vycházející ze základních škol nema-
jí dostatečné povědomí o tom, co obnáší 
práce v různých profesích a mnohdy ne-
dovedou odhadnout, zdali zvládnou stu-
dium maturitního oboru. S cílem tuto 
situaci změnit se v Karlovarském kraji 
uskutečnil projekt Správná volba oboru 
– začátek dobré kariéry, který probíhal 
v rámci OP Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost a který žákům základních 
škol dva roky pomáhal vybírat vhodné 
studijní nebo učební obory a výchovné 
poradce vzdělával v oblasti kariérového 
poradenství.

Do programu se v kraji zapojilo 27 škol, 
celkem se zúčastnilo 1 800 žáků. „Infor-
movanost rodičů a žáků o technických 
oborech, možnostech uplatnění na trhu 
práce a odměňování v této oblasti je 
naprosto nedostatečná a mylná,“ uvá-
dí jako jednu ze skutečností zjištěných 
během realizace projektu jeho manažer 
Jiří Pilař v závěrečné zprávě. Rodiče 
navíc stále preferují, aby děti dosáhly 
středního vzdělání s maturitou, ale ne-
berou ohled na jejich studijní možnosti 
a schopnosti. Výsledky testování, které 
bylo součástí projektu, přitom ukázaly, že 
předpoklady pro studium v maturitních 
oborech má jen 60 % z testovaných žáků 
devátých tříd.
Testy měly napovědět dětem více o sobě 
samých a pomoci jim vybrat středoškolské 
obory, které se pro ně nejvíc hodí. Vlast-
nímu testování předcházely motivační hry, 
při nichž si děti například vysvětlovaly, co 
zahrnuje práce v různých profesích a jaké 
osobní vlastnosti a charakteristiky jsou 
u které profese potřebné.

Důležitou roli v projektu sehrála Regionál-
ní hospodářská komora Poohří, která při-
nášela výchovným poradcům na základ-
ních školách aktuální informace o trhu 

práce a předávala jim kontakty na kon-
krétní osoby ve firmách, s nimiž mohli do-
mlouvat exkurze pro žáky a zvát zástupce 
firem na besedy do školy. Projekt tak při-
spěl ke zvýšení kompetencí výchovných 
poradců, kteří předtím neměli žádné spo-
jení s podnikatelskou sférou.
Od března letošního roku bude projekt po-
kračovat na dalších školách pod názvem 
Správná volba oboru jako začátek dobré 
kariéry.

Alena Nová

Tentokrát jsme navštívili kraj Karlovarský a také trochu Moravskoslezský, z něhož jsme dostali zajímavý příspěvek.

Zdroj: ÚIV, ČSÚ
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NAŠE OSNOVY PŘEVZALA 
I ŠKOLA V NĚMECKU

Až do konce druhé světové války se na 
škole vyučovalo v němčině, v roce 1946 
se do budovy přestěhovala tehdejší Od-
borná škola hostinská a hotelová z Prahy. 
Nejdříve se zde ve dvouletém programu 
vzdělávali lidé vyučení v oboru, v polovi-
ně 50. let se přešlo na čtyřleté studium 
s maturitou a do školy přicházeli žáci pří-
mo ze základních škol. Systém studia se 
v průběhu let ještě několikrát změnil, ne-
zanedbatelnou roli zde mělo i tzv. dálkové 
studium určené uchazečům z praxe.

Vzor pro jiné hotelové školy
V 90. letech prošla škola moderniza-
cí, která se týkala nejen opravy budovy 
a instalace nového technického zařízení, 
ale i obsahu výuky. Díky dlouholeté tra-
dici a kvalitě školy pak výukové plány do 
svých osnov přebíraly další hotelové školy 
v republice. Zdejší systém vzdělávání pro 
hotelnictví se dokonce zalíbil i v soused-
ním Německu. „Naše partnerská škola 
ve Wiesau před pěti lety převzala české 
osnovy a převedla je do svého prostředí. 
Loni v červenci jim maturovali první žáci 
oboru hotelnictví postaveného podle čes-
kého vzoru,“ pochvaluje si zástupce ředi-
tele Petr Zenkl.
Před pěti lety se kvůli poklesu počtu žáků 
rozhodnutím krajského úřadu se školou 
sloučilo mariánskolázeňské učiliště, kde se 
vyučovaly gastronomické a obchodní obo-
ry. Bohužel učební obory cukrář a prodavač 
a maturitní obor obchodník se kvůli malému 
zájmu žáků v současné době neotevírají.

Hotelová škola Mariánské Lázně má dlouholetou tradici. V západočeském lázeňském 
městě byla jako první škola tohoto typu v republice otevřena v roce 1928, za více než 
osmdesát let svého fungování vychovala tisíce odborníků v oblasti hotelnictví a gast-
ronomie. Dnes je členem Evropské asociace hotelových škol, spolupracuje se školami 
podobného zaměření v Německu i japonském Tokiu. Její studenti se učí tři cizí jazyky, 
žáci i učitelé školu úspěšně reprezentují na mezinárodních gastronomických soutěžích.

Cenná je praxe v lázeňském 
provozu
Dnes na škole studuje přes 700 žáků 
v maturitních i učebních oborech. Největší 
zájem je o studijní obor Hotelnictví a tu-
rismus, kam každoročně nastupuje více 
než stovka studentů. Poměrně velké ob-
libě se těší i obory Kuchař a Číšník, kte-
ré mají v každém ročníku 40 až 50 žáků. 
Absolventi učebních oborů mají možnost 
pokračovat v nástavbovém studiu obo-
ru Společné stravování, a to jak v denní, 

tak i v dálkové formě. Výhodou školy je 
prostupnost mezi maturitními a učební-
mi obory, které studenti mohli využívat 
i v době, kdy obě školy fungovaly samo-
statně. „Teď je to o to snazší, že pořád 
zůstávají žáky jedné školy, jenom mění 
obor,“ dodává Petr Zenkl.
Škola dlouhodobě spolupracuje se spo-
lečností Léčebné lázně Mariánské Láz-
ně, díky níž žáci během studia vykoná-
vají praxe v zařízeních s vysokou úrovní 
služeb. „V podnicích jsou na žáky zvyklí 
a umějí s nimi pracovat. Není problém 
sladit vzájemné požadavky tak, aby se 
děti na praxích opravdu něco naučily 
a nebyly jen pracovní silou,“ říká Petr 
Zenkl. Kolem deseti studentů ročně vyu-
žívá i možnost několikatýdenní souvislé 
praxe v Německu, která se jim uznává 
jako odborná praxe v rámci studia a zá-
roveň je pro ně cennou zkušeností i víta-
ným přivýdělkem.

Alena Nová

VZTAH 
K ŘEMESLU 
VEDE DĚTI KE 
SPOLUPRÁCI
Rozhovor se zástupcem ředitele Hotelové 
školy Mariánské Lázně Petrem Zenklem 
o jazykové výuce, vzdělávání dospělých 
i o spolupráci se školou v japonském Tokiu.

Hotelová škola Mariánské Lázně má 
velmi dobré jméno. Studují u vás žáci 
i ze vzdálenějších míst?
Spádová oblast školy je veliká. Vzhledem 
k tomu, že má škola velkou tradici, je 
v podstatě celorepubliková. V současnos-
ti tu studují i děti z Moravy, jižních Čech 
nebo z Prahy. Na učební obory se k nám 
hlásí děti od Plzně po Aš, na severu od 
Ústí nad Labem po Stříbro. Hodně přichá-
zejí i z Tachovska, přestože tam jsou ško-
ly, které tyto obory nabízejí. Výběr školy 
ovlivňuje i možnost vykonávat praxi přímo 
v reálném provozu v hotelích a restaura-
cích, to je obrovská výhoda.
Vaše škola klade důraz na výuku cizích 
jazyků, studenti oboru Hotelnictví se učí 
dokonce tři jazyky. Jak přicházejí děti 
jazykově vybavené ze základních škol?
Je tu velký rozdíl mezi školami, z nichž 
přicházejí. Většinou znají jeden jazyk, děti 
z jazykových škol dva. Studenti u nás ma-
turují ze dvou jazyků, takže i ten druhý je 
třeba za čtyři roky vytáhnout až na matu-
ritní úroveň, i když s ním někteří začínají 
úplně od začátku.
Kdy začíná výuka třetího jazyka? Z ja-
kých jazyků si studenti mohou vybrat?
Třetí jazyk přibírají od třetího ročníku, učí 
se ho poslední dva roky. Maturovat z něj 
nemůžou, je to spíš na konverzační úrov-
ni, aby měli základy pro další budování ja-
zyka a základní komunikační dovednost. 
Základem je němčina a angličtina, třetí 
předmět je potom ruština nebo francouz-
ština. Děti z Karlovarska chtějí především 
ruštinu, ostatní si uvědomují, že francouz-
sky mluví velká část světa, a tak si přibíra-
jí spíš francouzštinu.
Stává se, že děti po prvním ročníku od-
cházejí ze školy, protože je pro ně stu-
dium moc náročné?
Neúspěšnost studentů v prvním ročníku 
není velká, i když v poslední době trochu 
narůstá. Je to ovlivněné tím, že se sem 
hlásí i děti, které to nemyslí úplně vážně 
a brzy zjistí, že se jim obor nelíbí. Když 
odejdou z prospěchových důvodů, je to 
svým způsobem únik. Místo aby se víc 
snažily, jdou radši jinam, kde studium není 
tak náročné. V posledních několika letech 
je ale čím dál víc dětí, které přecházejí na 
školu v blízkosti bydliště, protože dojíždě-
ní je pro ně příliš velká finanční zátěž.
Objevují se problémy ve vztazích mezi 
žáky ve třídách?
Náznaky tu občas jsou, ale prostředí 
a vztah k řemeslu nám pomáhají vést děti 
ke spolupráci, čímž se zlepšuje i komuni-
kace mezi nimi. Na praxi se pohybují mezi 
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velkým množstvím lidí, s nimiž musí vychá-
zet. Tím se naučí vycházet i sami se sebou.
Nemají absolventi maturitního oboru 
Hotelnictví problém najít uplatnění?
Uplatnění není problém, pokud mají vztah 
k práci a chtějí se tomu věnovat. Mohou pra-
covat v restauracích, ať už v kuchyni nebo 
v obsluze, mohou být recepčními, provozní-
mi hotelu nebo se věnovat klientům v ces-
tovních agenturách. 
Když získají praxi, pracují například ve střed-
ním managementu hotelů. Někteří pokračují 
ve studiu na vysokých školách hotelového, 
jazykového nebo ekonomického zaměření.

Nabízí vaše škola také vzdělávání pro 
dospělé?
Naše škola je centrem celoživotního 
učení v rámci projektu UNIV 2 – KRAJE. 
V nabídce máme jazykové vzdělávání ur-
čené zejména odbornému personálu ve 
službách. Problém je v tom, že není po-
ptávka. Vzhledem k tomu, že do toho lidé 
musí investovat svůj čas a peníze, zájem 
není velký. Snažíme se nabízet i další kur-
zy, které lidé opravdu potřebují. Například 
obor Prodavač, který byl původně na uči-
lišti, se teď bude vyučovat formou celoži-
votního vzdělávání.

Od roku 2006 spolupracujete se ško-
lou v japonském Tokiu. Jak spolupráce 
funguje?
Od nás tam ve skupinkách jezdí čtyři až 
pět dětí vždy na dobu dvou až tří měsí-
ců. Projdou si tam jak hotelový provoz, tak 
i školní výuku. Do programu patří i pozná-
vací výlet po Japonsku. 
Děti jsou nadšené, pozorují kulturní 
rozdíly a překvapuje je například vztah 
mužů k ženám, který je v Japonsku velmi 
nadřazený.

Ptala se Alena Nová

DŮVODY PRO 
VOLBU TECHNICKÝCH OBORŮ
V minulém školním roce zahájilo přes 
80 % žáků studium na středních odbor-
ných školách a do všeobecného vzdělá-
vání na gymnáziu vstoupilo asi 20 % žáků. 
Přestože středoškolské odborné vzdě-
lávání volí v České republice ve srovná-
ní s jinými evropskými zeměmi poměrně 
vysoký podíl populace absolventů základ-
ních škol, statistiky vykazují dlouhodo-
bý nezájem žáků o studium technických 
oborů vzdělání a středních škol. Ten je vy-
světlován jak individuálními preferencemi 
žáků, tak náročným studiem obsahujícím 
„nepopulární“ vyučovací předměty či ne-
příznivou image technických oborů.

V následujících letech lze přitom očeká-
vat zvýšení poptávky po zaměstnancích 
se vzděláním v technických a příbuzných 
oborech. Na tuto situaci by měly reago-
vat jak základní školy při přípravě žáků 
na volbu povolání, tak střední odbor-
né školy vyučující technické obory svojí 
marketingovou či komunikační strategií, 
založenou na dobré znalosti cílové sku-
piny. Proto bylo v rámci projektu Podpora 
odborného vzdělávání na středních ško-
lách Moravskoslezského kraje realizo-
váno reprezentativní výzkumné šetření. 
Jeho záměrem byla deskripce preferencí 
uchazečů, jejich postojů, aspirací, soci-
álního zázemí, použitých informačních 
zdrojů a dalších relevantních skutečností. 
Sběr dat proběhl v dubnu a květnu 2010. 
Výzkum měl podobu dotazníkového šet-
ření mezi žáky 9. ročníků základních škol 
v okrese Ostrava. Zapojilo se do něj cel-
kem 51 základních škol, z nichž byly zís-
kány odpovědi 1 526 respondentů. Žáci 
byli rozděleni podle preference technic-
kého (KKOV 1–3), zemědělského či zdra-
votního (KKOV 4–5), nebo humanitního 
oboru (KKOV 6–8). Pozornost zaměříme 
na první skupinu.

Důvody volby technického oboru 
a střední školy
Žáci byli požádáni o uvedení třech nejvý-
znamnějších důvodů, které je vedly k vol-
bě technického oboru vzdělání v prvním 

kole přijímacího řízení na střední školy. 
Kvalitativní odpovědi byly agregovány do 
deseti základních kategorií a následně 
kvantifikovány:
• záliba v daném oboru a zájem vykoná-

vat povolání spojené s tímto oborem 
(56,3 %): „baví mě si hrát s elektřinou“, 
„zajímám se o auta“, „chci být architekt“;

• dobré pracovní uplatnění, příznivé fi-
nanční ohodnocení práce a příjemné 
pracovní prostředí (14,7 %): „uplatnění 
do budoucna“, „auta budou bourat po-
řád“, „je to dobře placená práce“, „chci 
pracovat hlavou, ne rukama“, „čekám 
od toho šanci v životě“;

• pověst a kvalita konkrétní školy (5,3 %): 
„zaujaly mě práce studentů dané školy“, 
„zaujalo mě to na dnu otevřených dve-
ří“, „vyhlášená škola“, „vybavení školy“, 
„stipendium“;

• dosažení určité úrovně vzdělání (4,2 %): 
„chci mít řemeslo“, „je to škola s maturi-
tou“, „chci jít studovat na vysokou“;

• nedostatečné studijní výsledky a nená-

ročnost studia (4,0 %): „jsem ráda, že 
mě někde vzali“, „nemám na lepší“, 
„lehká škola“;

• blízkost školy a bydliště (4,0 %): „dobrý 
spoj do školy“;

• přátelé (3,5 % odpovědí): „budu tam mít 
staré kamarády“;

• doporučení či tlak rodičů a blízkých 
osob (3,5 %): „dohoda s matkou“, „rodi-
če si to přejí“;

• následování vzoru z rodiny (2,4 %): 
„dělá to celá rodina“, „jdu ve stopách 
svého otce“;

• osobní předpoklady (2,4 %): „jsem tech-
nický typ“, „jsem manuálně zručný“.

Záliba v daném oboru
Dominantním faktorem výběru oboru 
vzdělání u technicky orientovaných žáků 
je záliba v daném oboru a zájem vyko-

návat povolání spojené s tímto oborem 
(56,3 %). Žáci volící technické obory pro-
jevovali ve srovnání s humanitně zaměře-
nými žáky výrazně větší zájem o fyziku, 
výrazně menší zájem o cizí jazyk a taktéž 
menší zájem o český jazyk. Poznání zájmů, 
tedy toho, co žáka přitahuje a co ho baví 
dělat, je jednou ze základních podmínek 
úspěšné volby povolání. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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Z pohledu vývojové psychologie je ale 
třeba upozornit na riziko volby povolání 
založené výhradně na kategorii zájmů. 
Je prokázáno, že žáci na konci základní 
školy často střídají své zájmy, zajímají se 
o velké množství odlišných oborů, směrů 
a činností, aniž by si dokázali vytyčit hlav-
ní priority. Důsledkem je, že se na konci 
povinné školní docházky poměrně často 
nerozhodují optimálně, brzy přicházejí na 
to, že jejich volba nebyla správná a v řadě 
případů jsou nuceni provést reorientaci.

Pracovní uplatnění, finanční 
ohodnocení a pracovní prostředí. 
Osobnostní preference jsou následovány 
dobrým pracovním uplatněním, příznivým 
finančním ohodnocením práce a příjem-
ným pracovním prostředím (14,7 %). Při 
zvažování těchto kategorií jsou důležité 
znalosti trhu práce a povolání. Význam-
nou úlohu zde sehrává systematická pří-
prava žáků na volbu povolání realizovaná 
v rámci formálního kurikula a kariérového 
poradenství. V předmětech technického 
charakteru by žáci měli získat přehled 
o atributech technických povolání, tj. pra-
covních činnostech, prostředcích a ob-
jektech, pracovním prostředí, pracovních 
požadavcích a možnostech uplatnění na 

trhu práce. V rámci kariérového poraden-
ství na školách by mělo být podporováno 
větší zapojení zaměstnavatelů do proce-
su zvyšování informovanosti žáků s cílem 
vytvářet reálnou představu o náplni práce 
a pracovním prostředí v jednotlivých tech-
nických profesích.

Pověst a kvalita střední školy
Na třetím místě se umístila pověst a kva-
lita konkrétní střední školy (5,3 %). Hod-
nocení školy ovlivňují především starší 
přátelé žáků, popř. jejich sourozenci, kteří 
mají se střední školou osobní zkušenost 
z pozice studenta. Zprostředkovávají žá-
kům subjektivní hodnocení pedagogické-
ho sboru, školního kurikula, klimatu školy 
atd. Neméně významné jsou návštěvy 
dnů otevřených dveří na školách, při nichž 
žáci získávají vlastní pocity z budovy 
a vnitřních prostor školy, vybavení, cel-

kové atmosféry a pedagogických pracov-
níků. Často oceňují, že je možnost pro-
mluvit si přímo se studenty školy a získat 
od nich informace. Poznatky ukazují, že 
školy mají ještě prostor k zefektivňování 
komunikační strategie při prezentaci své 
nabídky jak na dnech otevřených dveří, 
tak při veletrzích středních škol a na in-
ternetových stránkách, které se řadí mezi 
nejčastěji používané informační zdroje. 
Vzhledem k neopomenutelnému vlivu vrs-
tevníků je užitečné do prezentace zapojit 
studenty, jejichž informace mohou mít na 
rozhodování žáků větší vliv než informace 
poskytované formálním způsobem.

Studijní výsledky a náročnost studia
Důležitý je také faktor, který se umístil na 
pátém místě. Jde o nedostatečné studijní 
výsledky na základní škole a nenáročnost 
studia (4,0 %). Tato kategorie úzce souvisí 
s požadavky přijímacího řízení. Na větši-
ně středních odborných škol žáci nevy-
konávají přijímací zkoušky, ale jsou přijí-
máni na základě průměrného prospěchu. 
Výzkumy ukazují, že žáci mají již v době 
před podáváním přihlášek předběžné in-
formace o požadavcích na průměrný pro-
spěch. Pokud uchazeč stanovených poža-
davků nedosahuje, dopředu ví, že podat 

si přihlášku na tento obor či střední školu 
představuje vysokou pravděpodobnost 
neúspěchu při přijímacím řízení. Otevírá 
se proto otázka pro vedení středních od-
borných škol, zdali existuje způsob, jak 
negativní dopady podmínek přijímacího 
řízení postaveného na průměrném pro-
spěchu na volbu technického oboru či 
střední školy eliminovat.
Ing. Jiří Balcar, Ph.D. a PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Autoři pracují na Mendelově univerzitě v Brně

Profil uchazečů o studium technicky ori-
entovaných oborů a středních škol je spe-
cifikován v publikaci „Zvolil jsem si techni-
ku. Proč? Faktory výběru studijního oboru 
a střední školy žáky základních škol v Mo-
ravskoslezském kraji“, která je zveřejně-
na na internetových stránkách Portálu 
zaměstnanosti a adaptability v Moravsko-
slezském kraji http://resa.rza.cz.

Školství kraje a jeho specifika
Ve standardní nabídce škol najdeme 
školy s obory vzdělání stejně jako jinde 
v České republice, ale jsou zde i školy 
s jedinečnými obory, které bychom jen 
stěží mohli najít v nabídce jiných krajů 
- propagační výtvarnictví zaměřené na 
vědeckou kresbu a ilustraci, školy s wal-
dorfským výukovým programem, chov 
koní nebo republikově ojedinělé studium 
uměleckořemeslné se zaměřením na 
stavbu varhan, studium požární ochrany 
nebo záchranářství.
Jednou z priorit je výrazná podpora od-
borného vzdělávání a zvýšení zájmu o 
vzdělávání v technických oborech. Mo-
ravskoslezský kraj podporuje vzdělá-
vání v oborech, které připravují budou-
cí odborníky v hornictví, metalurgii a 
strojírenství. Současně pružně reaguje 
na potřeby strategických partnerů a ve 
spolupráci se školami doplňuje stávají-
cí nabídku oborů vzdělání o další obory 
požadované trhem práce.
Výrazným specifikem Moravskoslezské-
ho kraje je polské národnostní školství, 
které má především na území Těšínské-
ho Slezska dlouhodobé historické tradi-
ce. Ve školách Moravskoslezského kraje 
se však stále více vzdělávají také děti, 
žáci a studenti z dalších zemí. Nejpočet-
něji jsou zastoupeny Slovensko a Viet-
nam. Tyto i další méně početné skupi-
ny cizinců však netvoří ani celé jedno 
procento z celkového počtu dětí, žáků 
a studentů. Neoddělitelnou potřebou 
moderního vzdělávání je dnes také roz-
víjení schopnosti komunikace v cizích 
jazycích. Podpora výuky cizích jazyků 
ve školách i jazykové vzdělávání peda-
gogů jsou proto další prioritou kraje.

Projekty na podporu vzdělávání
Úroveň školství do značné míry před-
určuje perspektivy regionu. Je proto 
zcela oprávněně v popředí zájmu nejen 
Moravskoslezského kraje, ale také celé 
řady dalších institucí a organizací, od-
borné i laické veřejnosti, žáků, studentů 
i rodičů. V oblasti zkvalitňování vzdě-
lávání ve školách a rozvoje vzdělávací 
infrastruktury (materiální zařízení, ICT, 
didaktické a multimediální vybavení) 
získal kraj prostřednictvím krajských 
projektů přibližně 100 mil. Kč. Další de-
sítky milionů korun získaly aktivní školy 
v rámci svých individuálních projektů 
zejména z Evropského sociálního fondu.
Prostřednictvím iniciativy ForTech se 
Moravskoslezský kraj a Agentura pro re-
gionální rozvoj, a.s. snažily ukázat per-
spektivu technických oborů. ForTech, je-
hož cílem bylo podpořit zájem mladých 
o studium na učilištích a středních ško-
lách technického typu, přinesl přesvěd-
čivé výsledky a padlo proto rozhodnutí, 
že bude pokračovat. Své místo si našel 
rovněž web www.povolaniprozivot.cz.

Zdroj: webové stránky MS kraje

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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ZE ZAHRANIČÍ

Jedna ze statistik měsíce, které publikuje Cedefop na svých stránkách, se zabývá tím, 
do jaké míry využívají občané členských států EU internet pro účely vzdělávání.
Konkrétní otázky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v roce 2010, zjišťovaly, 
zda respondenti v průběhu tří měsíců před šetřením hledali na internetu informace za 
účelem sebevzdělávání (self-directed learning), dívali se na nabídky vzdělávání a pro-
fesní přípravy nebo absolvovali onlinový kurz.

INTERNET A VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová zjištění
Internet je často používán pro sebevzdě-
lávání. Ve třech měsících předcházejících 
šetření ho za tímto účelem používalo 
32 % z celkového počtu obyvatel EU. Ve 
srovnání s rokem 2007 je to nárůst o 9 %. 
Internet je též běžně používán ke hledá-
ní vzdělávacích příležitostí. Ve stanove-
né době ho použilo 23 % obyvatel, to je 
o 4 % víc než v roce 2007.
Účast v onlinových kurzech (e-learning) 
je relativně méně častá (5 % z celkové 
populace v roce 2010 a jen 3 % v roce 
2007). Nejvyšší účast v onlinovém vzdě-
lávání v roce 2010 byla zaznamenána 
ve Finsku (14 % z celkové populace), 

pak ve Španělsku a Litvě (8 %), Švédsku 
a ve Spojeném království (7 %). Naopak 
nejnižší účast v onlinovém vzdělávání 
byla zjištěna v ČR a na Kypru (1 %). Dvě 
procenta hlásilo Bulharsko, Řecko, Ra-
kousko, Polsko a Portugalsko. Pro účely 
sebevzdělávání používali internet nejvíce 
obyvatelé Finska (67 %), Lucemburska 
(65 %) a Dánska (56 %). Nabídky vzdělá-
vání hledali na internetu nejčastěji Dáno-
vé a Lucemburčani (40 %).

Přeložila Anna Konopásková

The Internet and emerging opportunities for 
learning. Statistics & indicators. http://www.
cedefop.europa.eu/EN/articles/17611.aspx

Návrat k učňovství, který se v odborném 
vzdělávání projevuje během posledních 
let, přiměl odborníky ke zpracování celé 
řady výzkumných projektů.

Otázkou vývoje odborného vzdělávání 
v Evropě se v listopadu loňského roku za-
býval i Cedefop v rubrice Statistika měsí-
ce. Mezinárodní síť inovativního učňovství 
(INAP) zase přinesla výsledky svého vý-
zkumu v knize Znovuobjevení učňovství.
Odborné vzdělávání už v evropských ze-
mích zdaleka není jen doménou primár-
ní profesní přípravy. Například v Itálii se 
jako forma profesionalizačního učňovství 
nabízí přímo na pracovišti i zaměstnaným 
mladým lidem ve věku od 18 do 29 let, jiné 
země, jako je Španělsko nebo Dánsko, při-
pravují učební programy pro mladé lidi bez 
zaměstnání, aby jim pomohly získat kvali-
fikaci a začlenit se tak na trh práce.
Politika zaměstnanosti EU zdůrazňuje 
význam spolupráce mezi vzdělávacími 
institucemi a zaměstnavateli, které lze 
dosáhnout například kombinací teoretic-
ké školní výuky a praktické přípravy v re-
álném pracovním prostředí. Podle údajů 
z roku 2008, z nichž vychází Cedefop, je 
střední odborné vzdělávání v zemích EU 
převážně školní (alespoň 75 % kurikula 
programu probíhá ve školním prostředí), 
v některých zemích mají naopak důležitou 
roli vzdělávací programy kombinující školní 
výuku a získávání dovedností na praco-
višti (méně než 75 % kurikula probíhá ve 
školním prostředí). Podíl žáků středního 
odborného vzdělávání v kombinovaných 
programech je z 19 sledovaných zemí EU 
nejvyšší v Dánsku (99 %) a v Němec-
ku (74 %), nejnižší naopak ve Slovinsku, 
Švédsku, Lotyšsku a na Kypru, kde nedo-
sahuje ani jednoho procenta. Česká repub-
lika se svými 45 % patří k zemím s vyšším 
podílem žáků v kombinovaných progra-
mech, ale současně je jednou ze zemí, kde 
od roku 2000 tento podíl poklesl.

AK

NÁVRAT 
K UČŇOVSTVÍ

JAK SE VYVÍJEL OBOR 
AUTOMECHANIK
Historie profesní přípravy automechaniků 
u nás sahá do 20. let minulého století, kdy 
se na některých strojnických školách za-
čaly vyučovat speciální kurzy pro správ-
ku automobilů. Učební osnovy později již 
samostatného oboru Automechanik se 
v průběhu let vyvíjely, několikrát se změnil 
i samotný název oboru.

Porovnáním náplně osnov oboru autome-
chanik s údaji uvedenými v Úředním věšt-
níku evropských společenství vydaném 
v roce 1985 došli pracovníci tehdejšího 
Výzkumného ústavu odborného školství 
k zajímavému zjištění, že učební obor au-
tomechanik (tehdy pod názvem mechanik 
opravář) zahrnuje několik profesí, které jsou 
v některých evropských zemích samostat-
né. Jedná se o autozámečníka/automecha-
nika osobních automobilů, autozámečníka/

automechanika užitkových vozidel a me-
chanika jednostopých vozidel. Jak uvádí 
časopis Enseignement technique, napří-
klad ve Francii se v současnosti při práci 
v autoservisech uplatňuje šest různých po-
volání. Mechanik – údržbář (méchanicien 
maintenance automobile) se stará o běž-
nou údržbu vozu, mechanik rychlých služeb 
(méchanicien service rapide) provádí rych-
lé úkony, jako je výměna pneumatik, výmě-
na brzdové kapaliny apod., technik údržby 
(technicien de maintenance) má na starosti 
elektrické a elektronické systémy vozidel, 
expertní technik (technicien expert) je spe-
cialista na diagnostiku závad a předávací 
technik (réceptionnaire aprés-vente) jedná 
se zákazníkem. Specialista na demontáž 
automobilu (démonteur automobile spéci-
alist) nakonec vozidla ekologicky likviduje.

Anna Konopásková
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Spojené arabské emiráty (SAE) se vyzna-
čují dynamickými procesy změn v hospo-
dářství. Potřebují proto v oblasti profesní 
přípravy nové koncepce vyhovující jak 
zájmům podniků, tak i tradičním hodno-
tám společnosti.

Hospodářský rozvoj v SAE se v posledních 
letech vyznačoval obrovskou dynamikou, 
související s bohatstvím plynoucím z ropy 
i s odvážnými vizemi moderní budoucnos-
ti. Počet obyvatel stoupl ze 180 000 v roce 
1971 na 5,2 milionů v roce 2007, 80 % ale 
tvoří cizinci. Kultura emirátů je trvale ovliv-
ňována islámem. Soukromý podnik jako 
zaměstnavatel není pro místní obyvatele 
atraktivní, v tomto sektoru je zaměstnáno 
jen 0,4 procenta zaměstnanců. Obyvatelé 
emirátů jako menšina ve vlastní zemi po-
ciťují, že na konkurenci dobře kvalifikova-
ných migrantů na trhu práce nestačí. Míra 
nezaměstnanosti obyvatel emirátů začát-
kem roku 2009 dosahovala 13,7 %.

Vzdělávací systém a odborné 
vzdělávání
Vedení emirátů pochopilo, že oblast vzdě-
lávání má v budoucím vývoji země klíčo-
vou roli. Od roku 1971 je zavedena povin-
ná školní docházka do dvanácti let věku. 
V roce 1977 byla založena státní univerzi-
ta v Al Ain. Kromě dalších univerzit, z nichž 
univerzita Zayed byla až do roku 2008 vy-
hrazena ženám, působí v oblasti středních 
škol dvanáct Higher Colleges of Technolo-
gy (HCT) a pět Institutes of Applied Tech-
nology (IAT). HCT, které byly zavedeny 
teprve koncem 80. let, byly zřízeny podle 
amerického vzoru. Dále existují střední od-
borné školy, které nabízejí technické, ze-
mědělské a ekonomické specializace. Od 
roku 2007 fungují tzv. Instituty odborného 
vzdělávání a přípravy (Vocational Educa-
tion & Training Institutes – VETI). Na uni-
verzitách studuje přibližně 75 % žen, jejich 
možnost uplatnění v hospodářské sféře je 
ale omezována tradicemi, takže emirátské 
ženy představují pouze 14,7 % zaměstna-
ných obyvatel. Společensky akceptované 
životní dráhy pro dobře vzdělané ženy se 
musejí teprve individuálně vytvářet.

Tvorba přizpůsobených profesí
Nové profese, jež mají být vytvořeny, mu-
sejí být zároveň atraktivní pro mladé lidi 
a požadované hospodářskou sférou. Na-
víc je třeba přihlížet ke kulturním zvlášt-
nostem země. Například předpisy pro ob-
lečení vyplývající z tradice a náboženství 
neumožňují ženám ani mužům vykonávat 
určité činnosti, protože jsou v rozporu se 
závaznými předpisy bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci. Také není možné, aby 
se žena ocitla sama v uzavřeném prostoru 
s muži, což některá povolání znemožňuje 
(např. poradenství zákazníkům). V po-
drobné studii, kterou provedla Společnost 
pro technickou spolupráci (GTZ) bylo 
v lednu 2008 dotázáno 885 žáků na jejich 
profesní přání. Již v této době bylo zřej-
mé, že o nové formy kvalifikace v sekto-
ru soukromého hospodářství se zajímaly 
především dívky. Dobrá polovina dotáza-
ných žákyň dávala přednost oblasti turis-
mu (cestovní/turistická asistentka 51 %), 
sektoru, který je propagován také vládou 
SAE, protože slibuje budoucnost. Jako ve 
všech ostatních zemích světa mladí muži 
mají naproti tomu sklon především k tech-
nickým profesím (mechatronik nákladních 
vozů 44 %, manažer budov 40 %). Jenže 
profil povolání turistického průvodce může 

být v současné době pro ženy ještě velmi 
problematický, protože je s ním spojeno 
odloučení od rodiny. Dotázané žákyně 
sice uvádějí, že takovou profesi upřed-
nostňují, uskutečňování profesního přání 
však rychle naráží na hranice možného. 
Totéž platí pro profesi mechatronika ná-
kladních vozů, která je pro mladé muže 
velice přitažlivá, avšak je jednoznačně 
přiřazována k okruhu osob s nízkým sta-
tusem a zdá se, že pro občana emirátů je 
v dnešním kulturním prostředí spíš nežá-
doucí. V současné době také není reálné, 
aby občan emirátů pracoval v autodílně, 
kde se komponenty vozidel vyměňují 
ručně pomocí nářadí. Spíš by mohl radit 
zákazníkům, pokud jde o údržbu a opra-
vy, a kontrolovat prováděné práce. Nové 
profese vytvořené VETI musejí být v dů-
sledku toho flexibilní, aby se mohly přizpů-
sobovat bouřlivě se měnící společnosti 
země i stále novým změnám v průmyslu.
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