
Jak bude vypadat odborné vzdělávání v roce 2020 
Podle vize Národního ústavu odborného vzdělávání 
 
Nikdo nemůže přesně vědět, jak bude vypadat odborné vzdělávání v roce 2020. Přesto však 
stojí za to se úvahami na toto téma zabývat. Role nejen odborného vzdělávání se výrazně 
proměňuje, stejně jako se proměňuje trh práce, jak roste konkurence, svět a ekonomika jsou 
stále globalizovanější a propojenější. Jak to zařídit, aby odborné vzdělávání při všech 
globálních změnách bylo stále užitečné? Pro jednotlivce i pro společnost. Mnohé se odehrává 
na evropské i na naší domácí scéně. Mají všechny připravované i realizované kroky nějaký 
společný směr, společný cíl? Většina strategických i koncepčních dokumentů nepřesahuje 
svým horizontem období pěti let. I Lisabonský proces je směřován do roku 2010. A to je 
vlastně za chvíli. Ale vývoj OV se v tomto roce nezastaví.  
 
NUOV se rozhodl zpracovat svou vlastní vizi podoby odborného vzdělávání zhruba 
v horizontu roku 2020. Nejde o práci, která by měla být představena veřejnosti, ale o materiál, 
který má sloužit pro potřeby NÚOV. Cílem také není fixovat určité představy, ale naopak 
podnítit diskusi o dlouhodobém směřování odborného vzdělávání, o němž se většinou 
v oficiálních dokumentech neuvažuje. Věříme, že taková diskuse může být užitečná a může 
nám pomoci i při úvahách o zcela konkrétních projektech a opatřeních. Směřují skutečně tam, 
kam chceme? Uvádíme i některé teze, o kterých nejsme zcela přesvědčeni, či které 
považujeme za sporné. Prostě proto, aby se o nich seriózně diskutovalo. 
 
I. Charakter odborného vzdělávání 
Počáteční odborné vzdělávání má v kontextu celoživotního učení funkci průpravnou (má 
umožnit i další vzdělávání), se kterou se prolíná funkce bezprostředně kvalifikační a jí určené 
profilující zaměření. Je praktikován model jednotného systému OV - za úroveň absolventů 
jsou zodpovědné školy. Představitelé světa práce (zaměstnavatelé) ovšem vzdělávání žáků 
podstatně ovlivňují. Jejich požadavky jsou jedním z určujících faktorů pro jeho obsah. Jsou 
zapojeni do definování vzdělávacích cílů (výsledků vzdělávání), spolupracují se školami při 
poskytování praktické přípravy žáků a ovlivňují ji tak, aby byli absolventi připraveni na praxi. 
 

 Počáteční odborné vzdělávání má kromě poskytování souboru znalostí a dovedností za 
úkol také formovat postoje a pracovní návyky mladých lidí; vybavit je tak, aby byli 
připraveni vést kvalitní občanský život.  

 Hlavní důraz je kladen na výsledky vzdělávání a učivo je chápáno jako nástroj k jejich 
dosažení. Odborné kompetence jsou oceňovány v systému přenosu kreditů.  

 Počáteční odborné vzdělávání je úzce propojeno s dalším odborným vzděláváním. 
 
A. Počáteční odborné vzdělávání na středoškolské úrovni 
 
1. Poměr mezi všeobecným a odborným vzděláváním 
Část odborné veřejnosti se domnívá, že by střední školy měly poskytovat všeobecné vzdělání a 
ke specializaci žáků by mělo dojít až později. Na opačné straně jsou názory, které zcela 
preferují odborné zaměření a považují ho za jediné smysluplné pro uplatnění absolventů. 
Pojetí NÚOV se vyhýbá oběma extrémům.  

 V roce 2020 je poměr mezi všeobecným a odborným vzděláním vyvážený - odborným 
vzděláním prochází přibližně polovina populačních ročníků. Za této situace nemusejí 
absolventi základních škol nastupovat do oborů, k nimž nemají vztah, jen kvůli tomu, 
že není dostatečná nabídka všeobecného vzdělávání.  



 
 
2. Charakter počátečného odborného vzdělávání 

• Jde o komplexní vzdělávání zahrnující rozvoj osobnosti, odborné vzdělání občana i 
zajištění kvalifikace opravňující k bezproblémovému vstupu na trh práce. 

• Je koncipováno tak, aby naplňovalo jasně stanovené, popsané a konsensuálně přijaté 
výsledky učení. 

• Akcentuje rozvoj a posilování klíčových kompetencí. 
• Podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání pro všechny bez ohledu na pohlaví, věk, 

národnost, zdravotní, sociokulturní či jiné znevýhodnění. 
• Plnohodnotně využívá různé formy vzdělávání, moderní metody výuky a reaguje na 

individuální potřeby žáků. 
• Poskytuje kvalitní jazykové vzdělávání odpovídající odborné profilaci. 
• Podporuje rozvoj podnikatelského myšlení. 
• Klade důraz na environmentální výchovu a kulturu, a to jak v oborech technického a 

přírodovědného charakteru, tak ve směrech humanitních. 
• Snaží se získat mladé lidi pro vzdělávání v technických oborech. 
• Vytváří u absolventů předpoklady pro další vzdělávání a učení a motivuje k němu. 

 
3. Druhy oborů 
V souvislosti s celospolečenským vývojem a zvyšující se motivaci mladých lidí dosáhnout co 
nejvyššího stupně vzdělání pokračoval trend  příklonu k maturitním oborům. 

 Počet maturitních oborů byl zredukován tak, aby byla vyloučena duplicita i příliš úzká 
specializace. Soustava maturitních oborů vzdělání je proto přehlednější, přičemž 
průběžně reflektuje potřeby trhu práce vyplývající z modernizace výroby i 
společenských změn.  

 Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na řadu dělnických povolání probíhá postupná 
transformace oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem do tří 
hlavních typů: 

1. Obory pro moderní průmyslovou výrobu: Jsou transformovány tak, aby 
vychovávaly maturitně vzdělané operátory. Těžiště vzdělávání tkví v klíčových 
kompetencích, obory mají široký profil. 

2. Obory pro perspektivní řemesla a služby: Jejich těžiště spočívá v profesních 
řemeslných dovednostech. Poskytují kompetence pro živnostenské podnikání, 
ŠVP pak rozšiřují nebo specializují základní profil o další dílčí kvalifikace. 

3. Obory pro žáky s nižšími studijními předpoklady (či s nižší motivací): 
Orientace na přípravu pro dílčí kvalifikace uplatnitelné při jednodušších 
činnostech. 

4. Ostatní obory, po kterých nebude poptávka, se rozpadají na dílčí kvalifikace. 
  

B. Další odborné vzdělávání: 
Celoživotní vzdělávání je stimulováno potřebami moderní společnosti, jejíž poptávka po 
dalším vzdělávání stále vzrůstá. Účast na dalším vzdělávání zvyšuje zaměstnatelnost lidí, 
umožňuje větší flexibilitu v jejich uplatnění a přispívá k rozvoji osobnosti. 

 Účast v programech dalšího vzdělávání je srovnatelná s průměrem v zemích EU. 
 Významná část cílů a obsahu vzdělávacích programů je přizpůsobena požadavkům 

popsaným v Národní soustavě kvalifikací; to zakládá dobrou uplatnitelnost nejen na 
národním, ale i na evropském trhu práce. 



 Existuje fungující systém uznávání a certifikace výsledků dalšího odborného 
vzdělávání včetně těch, jichž člověk nabyl neformální cestou. 

 
II. Vzdělávací programy 
Kurikulární reforma založená na dvoustupňové tvorbě vzdělávacích programů byla ukončena. 
Neproběhla ovšem úplně hladce. Pedagogové na ni nebyli připraveni a často ji ani 
neschvalovali. Příklady úspěšných škol je ale postupně přesvědčily, že změny jsou prospěšné, 
a tak se ve většině škol začaly principy kurikulární reformy prosazovat. Tvůrci všech 
programů s kvalifikační funkcí využívají informace obsažené v zavedené a fungující Národní 
soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací. 
 
A. Počáteční vzdělávání 
• Vzdělávací programy mají komplexní charakter, orientují se na dosažení plánované 

výstupní kvality popsané v profilu absolventa vzdělávacího programu. 
• Stabilitu a kontinuitu vzdělávací soustavy a srovnatelnost vzdělání i poskytovaných 

kvalifikací zajišťují rámcové vzdělávací programy připravované pro šířeji pojaté obory. 
• Školní vzdělávací programy představují prováděcí úroveň kurikula a dávají každé škole 

prostor pro vlastní profilaci. Školní vzdělávací programy jsou systematicky aktualizovány, 
tak aby vždy odpovídaly nejen regionálním potřebám a představám zaměstnavatelů, ale i 
požadavkům stanoveným celostátně rámcovými vzdělávacími programy a standardy 
kvality. K flexibilitě přispívá i to, že jsou při konstrukci ŠVP využívány vzdělávací 
moduly, zejména specializační. Školy podle potřeby vytvářejí i modifikace školních 
vzdělávacích programů určené pro vzdělávání žáků opouštějících vzdělávací systém 
předčasně. 

• Tvorba  a využívání školních vzdělávacích programů je plně v kompetenci příslušných 
středních škol. Nepůsobí to potíže, protože se současně řídí kurikulárními standardy (tedy 
centrálně vytvářenými rámcovými vzdělávacími programy) a evaluačními standardy 
(mezi nimi hrají podstatnou roli jednotná zadání závěrečných zkoušek a centrálně 
vytvářená maturitní zadání).   

 
B. Další odborné vzdělávání 
• Vzdělávací programy dalšího vzdělávání především reagují na aktuální potřeby trhu 

práce. Jsou koncipovány podle potřeb pracovního uplatnění s cílem doplnit, inovovat, 
změnit nebo zvýšit počáteční odborné kvalifikace.  

• Při konstrukci programů jsou využívány vzdělávací moduly jako samostatné jednotky 
výuky s přesně vymezenými cíli a kritérii hodnocení. Modulový charakter umožňuje 
započítat osvojené a potvrzené způsobilosti prostřednictvím kreditů.  

• Vzdělávací moduly vytvářejí předpoklady zejména pro osvědčování dílčích kvalifikací 
stanovených v Národní soustavě kvalifikací. 

• Rozvíjí se systém uznávání výsledků předchozího učení (a to i v terciárním sektoru), 
který respektuje tzv. Evropské společné principy. Proto je toto uznávání dobře přijímáno 
trhem práce. 

  
III. Školy a jejich kvalita 
 
Početná a diverzifikovaná skupina poskytovatelů vzdělávání svědčí o tom, že vzdělávání je ve 
společnosti vnímáno jako perspektivní a zajímavá oblast, do níž ochotně vstupují i nejrůznější 
privátní subjekty. Střední školy v silném konkurenčním prostředí obstály a využily vzniklý 
prostor pro uplatnění samostatnosti a vzdělávacího potenciálu, který jim otevřela kurikulární 



reforma, pro větší rozvoj tvůrčích schopností učitelů a pro větší flexibilitu nabídky s ohledem 
na zájem obyvatel a potřeby regionu. Střední školy ve větší míře využívají možnost rozvíjet 
další vzdělávání a vstupují do systému ověřování a hodnocení výsledků předchozího učení, 
který umožnil rozvoj Národní soustavy kvalifikací. Mnohé kvalitní střední školy se stávají 
přirozenými centry celoživotního vzdělávání pro své okolí a významnými články podpůrných 
sítí v systému uznávání výsledků celoživotního učení. 
 
A. Střední školy poskytující odborné vzdělávání: 

• Jsou autonomní instituce s diverzifikovaným financováním.(Zde je třeba doplnit, jak 
by mohlo financování konkrétně vypadat). Pro získání prostředků využívají školy 
různé programy a programová schémata vypisovaná na všech úrovních včetně 
mezinárodní. 

• Využívají všech dostupných podpůrných prostředků k soustavnému rozvoji 
způsobilosti svých učitelů a jejich prostřednictvím udržují vysokou úroveň vzdělávání 
mladistvých i dospělých ve všech poskytovaných formách vzdělávání. 

• Zaměření středních škol a jejich vzdělávací nabídka se přizpůsobuje trhu práce a 
poptávce žáků. Žáci proto přecházejí na střední školu bez zbytečných traumat. 
V rozhodování jim pomáhá kvalitní systém kariérových informací a kariérového 
poradenství. 

• Studijní obory středních škol připravují své žáky nejen pro uplatnění v praxi, ale také 
pro možnost dalšího studia v terciárním vzdělávání. 

• Střední školy poskytující odborné vzdělávání hrají na místní i regionální úrovni 
klíčovou roli v celoživotním vzdělávání a systému uznávání výsledků předchozího 
učení.  

 
B. Kvalita vzdělávání 
Kvalita vzdělávání je systematicky rozvíjena jak ve školách tak na centrální úrovni. Cílem je 
na jedné straně zlepšování kvality řízení škol a zároveň také kvality poskytovaného vzdělání. 
Jsou proto vyvinuty a využívány mechanismy pro hodnocení kvality systémů, škol a 
jednotlivců.  
 

 Školy běžně využívají systémy hodnocení kvality řízení a jsou v tom centrálně 
podporovány. Jejich autoevaluace má podstatný vliv na praktický chod školy, na 
tvorbu a průběžné změny školních vzdělávacích programů a na vztahy jak mezi 
vyučujícími, tak mezi pedagogy na jedné straně a žáky na druhé. 

 Pro hodnocení žáků je zaveden celoplošný systém jednotných zadání závěrečných 
zkoušek v oborech s výučním listem, maturitní zkoušky se provádějí podle centrálního 
zadání a fungují nástroje pro standardizaci profilové části MZ. 

 Školy a zejména zaměstnavatelé využívají výkazy o dosažených kompetencích 
jednotlivců. 

 
 
 
IV. Učitelé a jejich vzdělávání  
Vzdělávání učitelů je prakticky nejpodstatnější faktor, který ovlivňuje odbornou i morální 
úroveň škol. Prosazení jakékoli změny ve školách nelze provést bez dobře připravených a 
motivovaných učitelů.  
 
A. Vzdělávání pedagogů a reforma 



Na kurikulární reformu nebyla většina pedagogických fakult dobře připravena. Orientace na 
progresivní metody výuky a na tvorbu vzdělávacích programů se na fakultách začala 
prosazovat teprve ve chvíli, kdy už byla reforma spuštěna. Absolventi připravení na práci, 
která je čeká, začali do škol přicházet s velkým zpožděním. Jejich starší kolegové mezitím 
prošli školením různé úrovně, ale jenom část z nich se ztotožnila s tím, co jim stát přikázal. 
 
Výhled do roku 2020: 
Fakulty vysokých škol připravující učitele:  

● Poskytují pedagogické vzdělání, které odpovídá současnému pojetí. Nesnaží se 
připravit encyklopedicky vzdělané pedagogy, ale lidi, kteří budou mít všestranný 
rozhled o metodách práce s žáky a budou stále ochotni se dále učit a hledat nové 
formy práce. Výuka je zaměřena nejenom na samotný obor, ale i na tvorbu 
vzdělávacích programů, na inovativní metody práce atd. 

• Podílejí se na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků s akcentem na rozvoj 
kompetencí potřebných k pedagogickému projektování. 

• Součástí přípravného vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku 
jsou i základy andragogiky. 

• Pedagogické fakulty jsou zapojeny do tvorby oborových didaktik. Přitom spolupracují 
s týmy vybraných odborníků ze středních škol a z Národního ústavu odborného 
vzdělávání. 

 
B. Učitelé 
Učitelé jsou všeobecně respektovanou profesní skupinou. V průběhu reformy došlo u většiny 
z nich ke změně myšlení a přístupu ke studentů. 

• Procházejí kvalitním systémem pregraduálního vzdělávání, odpovídajícím 
zreformovanému školství.  

• Uplatňují při výuce vlastní kreativitu, používají aktivizační formy výuky, podílejí se 
na koncipování ŠVP. 

• Povinně se zúčastňují postgraduálního vzdělávání. 
• Zúčastňují se stáží v podnicích, formou výměnných stáží získávají nové zkušenosti ze 

škol českých i zahraničních. Udržují si tak přehled o vývoji v oboru i v pedagogických 
přístupech. Využívají k tomu české i mezinárodní sítě podporující výměnu zkušeností. 

 
 
V. Odborné vzdělávání a trh práce 
Jedním z podstatných cílů odborného vzdělávání je praktické uplatnění absolventů na trhu 
práce. Jejich vzdělání má ale hodnotu i samo o sobě, dává jim určitý morální pohled, pěstuje 
v nich chuť učit se po celý život. Dává jim také představu o světě a svém místě v něm, 
schopnost řešit své životní situace a spolupracovat s lidmi. Takto pojaté vzdělávání jim dává 
dobrý základ i k případné rekvalifikaci. 
 
Zástupci sociálních partnerů pravidelně spolupracují se školami a pociťují 
spoluodpovědnost za odborné vzdělávání. 
 

• Klíčové postavení v oblasti formulace kvalitativních požadavků trhu práce má 
Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání. Jsou naplněny až do 
vysokoškolské úrovně a vytvářejí tak dobré podmínky k tomu, aby kvalifikace občanů 
v ČR mohly být v maximální míře ověřovány a uznávány podle skutečných 



způsobilostí člověka bez ohledu na to, jakou vzdělávací cestou je získal. Dílčí 
kvalifikace jsou všeobecně akceptovány. 

• Sociální partneři, zejména zástupci zaměstnavatelů, jsou zapojováni do procesu 
naplňování, revize, verifikace a aktualizace NSK a NSP. Roste také podíl poradních 
subjektů nového typu - odvětvových (sektorových) rad složených ze zástupců 
zaměstnavatelů pro jednotlivé profesní oblasti. 

• Prostředkem ovlivňování cílů a obsahu vzdělávacích programů (zejména pro 
počáteční vzdělávání) jsou i nadále oborové skupiny podporované MŠMT. Vzrostl 
jejich vliv v oblasti koncepce a kvality odborného vzdělávání, sféra jejich zájmu se 
posunula více od stanovování kvalifikačních požadavků povolání do oblasti sledování 
kvalifikačních požadavků (i perspektivních) a jejich promítání do vzdělávací soustavy 
a do vzdělávacích programů včetně komplexní podpory tvorby školních vzdělávacích 
programů na jednotlivých školách. 

 
VI. Mezinárodní souvislosti 
Pro vývoj systému vzdělávání má neobyčejně velký význam spolupráce na mezinárodní 
úrovni. Koordinace a některé společné postupy umožňují volný pohyb pracovních sil i  
možnost studia v zahraničí.  
Jde především o tyto systémy: 

 Evropský rámec kvalifikací (EQF) funguje jako nástroj podporující transparentnost, 
kvalitu a vzájemnou důvěru v oblasti kvalifikací. Jeho zavedení a rozvoj urychlilo 
vytváření integrovaného Evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECVET) 
získaných v rámci celoživotního učení. 

 Národní soustava kvalifikací je naplněná všemi na trhu žádanými kvalifikacemi do 
úrovně ISCED 4 a pro nejžádanější dílčí kvalifikace úrovní ISCED 5 a vyšší. NSK  
obsahuje celý systém hodnocení a oceňování výsledků učení, má definovány a 
vytvořeny vazby na Evropský rámec kvalifikací a na rozvíjející se Evropský systém 
přenosu a akumulace kreditů.  

 Systémy podporující tvorbu národních rámců kvalifikací, jejichž existenci doporučila 
a podpořila Evropská komise.  

• Informační systém a poradenství zaměřené na vztah kvalifikací v NSK ke 
kvalifikačním úrovním EQF i vazbu na dokumenty Europassu. 

• S Národní soustavou kvalifikací je spojen systém využívající společné evropské 
principy a postupy zajišťování kvality ve vzdělávání, které vede k dosažení 
kvalifikací. Jeho hlavními pilíři jsou jasně stanovené cíle a standardy, zahrnutí 
relevantních partnerů, fungující mechanismy zpětné vazby a jasně popsané standardní 
procesy zlepšování.  

Všechny zmíněné faktory posilují důvěru v poskytované kvalifikace a napomáhají při 
uplatňování českých pracovníků na evropském trhu práce. 
 
VII. Systémová podpora 
A. Národní ústav odborného vzdělávání 
Rozvoj odborného vzdělávání patří do gesce Národního ústavu odborného vzdělávání. Tento 
ústav je nezávislou mezirezortní institucí, která se věnuje koncepční a výzkumné práci. Řídí 
se přitom platnou legislativou a vládní strategií rozvoje vzdělávacího systému. Praktické 
zavádění navrhovaných změn je v gesci MŠMT, případně MPSV.  

• NÚOV ve spolupráci s centrálními úřady a sociálními partnery vytváří koncepci a 
strategii rozvoje odborného vzdělávání a řeší s tím související otázky (kurikulum, 



prostupnost vzdělávacích cest, ukončování studia, soustava kvalifikací, certifikace, 
akreditace, uznávání výsledků učení, evaluace, zajišťování kvality atd.).  

• K ověřování koncepčních záměrů využívá také prostředky z různých národních či 
nadnárodních programů.  

• NÚOV vyvinul a provozuje celoplošný systém jednotných zadání závěrečných 
zkoušek v oborech s výučním listem.  

• Spolupracuje na standardizaci profilové části maturitních zkoušek. 
• Pro vzdělávání pracovníků působících v systému uznávání předchozího učení bylo 

zřízeno Národní centrum uznávání, které je součástí NÚOV. Jeho úkolem je 
příprava průvodců a hodnotitelů. 

• Ve spolupráci s pedagogickými fakultami provádí didaktický výzkum (nejen 
projektování, ale i realizace, oborové didaktiky, pokusné školy), výzkum v oblasti 
uznávání výsledků předchozího učení, v oblasti učitelů odborných předmětů a 
odborného výcviku  

• Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.  
 

B. Zřizovatelé škol a reprezentace veřejné správy v krajích 
Velký vliv na vývoj středního odborného vzdělávání mají krajské samosprávy, jakožto 
zřizovatelé veřejných škol.  

• Rozpracováváním koncepčních a strategických záměrů na úrovni krajů a regionů 
vytvářejí podmínky pro rozvoj odborného vzdělávání na konkrétních školách. 

• Podporují vytváření a fungování sítí škol zaměřených na rozvoj celoživotního učení a 
ověřování výsledků vzdělávání. 

 
C. Další nástroje 
Odborné vzdělávání je úzce svázáno s fungujícími a respektovanými standardními nástroji, 
např. s Národní soustavou povolání, Národní soustavou kvalifikací, informačními systémy 
zprostředkujícími orientaci v nabídce a kvalitě vzdělávacích služeb a informačními systémy 
pro kariérové poradenství.  

• Školy a další subjekty těmto systémům poskytují potřebné informace kvalitativního i 
kvantitativního charakteru a rovněž je od nich získávají.  

• Významnou funkci mají systémy poradenských, diagnostických, motivačních i 
vzdělávacích aktivit. 

• V klíčové oblasti stanovování kvalifikačních požadavků pro jednotlivá povolání 
fungují nové struktury vytvořené na principech odvětvových (sektorových) rad. 
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