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Program belgického předsednictví EU 
Z programu předsednictví na druhé pololetí roku 2010 jsme vybrali kapitolu věnova-
nou vzdělávání, kultuře, audiovizuální politice, sportu a mládeži. 

Vzdělávání a profesní příprava 
V rámci belgického předsednictví přijme Rada direkti-
vy pro ustavení nového pracovního programu pro 
vzdělávání a přípravu odborníků do roku 2020. Kan-
didátské země a země Evropského hospodářského pro-
storu budou přizvány ke spolupráci na tomto progra-
mu na neformální schůzce ministrů v Bruggách. Návrh 
závěrů v této záležitosti bude předložen Radě. 

V rámci strategie Evropa 2020 a vzhledem k potře-
bě zeleného a udržitelného hospodářství založeného na 
kvalifikacích Rada přijme závěry o vzdělávání v oblasti 
udržitelného rozvoje. 

Belgické předsednictví bude pokračovat v práci za-
počaté předcházejícími předsedajícími zeměmi, která se 
zaměřuje na posilování evropské spolupráce v oblasti 
školství. Předsednictví bude v souladu se závěry Evrop-
ské rady věnovat zvláštní pozornost problémům spoje-
ným s předčasným odchodem ze školy, klíčovým do-
vednostem a úloze vzdělávání v sociálním začleňování. 

Evropská komise představí v průběhu belgického 
předsednictví svou hlavní iniciativu Mládež v pohybu 
(Youth on the move) a v souvislosti s tím Rada přijme 
doporučení na podporu mobility mladých lidí. 

Belgické předsednictví bude usilovat o modernizaci 
vysokoškolského vzdělávání v Evropě a o interakci mezi 
vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a inovacemi. 

Kultura 
V rámci strategie Evropa 2020 bude předsednictví 
zdůrazňovat potenciál kulturního a tvůrčího průmyslu 
a jejich příspěvek k hrubému domácímu produktu, 
růstu a zaměstnanosti v Evropě. Rada bude věnovat 
zvláštní pozornost realizaci politiky a postupů směřují-
cích k rozvoji a podpoře kulturního a tvůrčího průmys-
lu. V tomto kontextu bude podtrhována úloha malých 
a středních podniků. 

Předsednictví přispěje ke třem strategickým cílům 
evropské kulturní agendy:  
 podpora kulturní rozmanitosti a interkulturního 

dialogu, 
 podpora kultury jako katalyzátoru kreativity, 
 podpora kultury jako podstatného prvku v meziná-

rodních vztazích. 
Předsednictví bude na základě sdělení Komise zajiš-

ťovat úspěšné dokončení evaluace pracovního plánu 
Rady na rok 2008-2010 ve prospěch kultury a přijetí 
nového pracovního plánu na dobu po roce 2010. 

Předsednictví bude pokračovat v diskusi směřující 
k přijetí návrhu rozhodnutí Komise o vytvoření Evrop-
ské známky kulturního dědictví (European Heritage 
Label) Evropským parlamentem a Radou. Známka 
bude napomáhat tomu, aby společná historie Evropy 
byla oslavována zdůrazňováním významu evropské 
dimenze jejího kulturního dědictví. 

V rámci Evropského roku potírání chudoby a soci-
álního vylučování bude předsednictví navrhovat závě-
ry, které by měly ukazovat, že boj proti chudobě a 
proti sociálnímu vylučování je úkolem transverzální 
povahy, jenž bude zejména vyžadovat zavedení příznivé 
kulturní politiky. 

Audiovizuální politika 
Předsednictví zahájí konzultační proces o mechanis-
mech podpory evropského filmu, která by zahrnovala 
celý tvůrčí kinematografický proces od psaní scénářů až 
k podpoře a distribuci evropské produkce. 

Předsednictví se chce vyrovnat s úkoly digitálního 
věku, a proto navrhne Radě závěry o ochraně audiovi-
zuálního dědictví a zaměří se na to, aby na národní a 
evropské úrovni byly poskytnuty prostředky na podpo-
ru filmového průmyslu, který chce investovat do digi-
tálního vybavení. 

Rada bude rovněž zkoumat vyhlídky na vytvoření 
veřejných knihoven v digitálním věku a Europeany1 a 
z obecnějšího hlediska i problémy, které dlouhodobě 
představuje uchovávání evropského kulturního digitál-
ního a audiovizuálního dědictví. 

Sport 
Díky tomu, že Lisabonská smlouva vstoupila v plat-
nost, má Evropská unie zvýšené kompetence v oblasti 
sportu. Předsednictví na základě sdělení Komise, před-
kládajícího direktivy pro budoucí evropskou politiku 
ve sportu, zahájí v Radě práci směřující k návrhu usne-
sení o budoucí evropské politice ve sportu. V této sou-
vislosti bude věnována zvláštní pozornost ustavení 
užšího dialogu se světem sportu. 

V závislosti na prezentaci návrhu Evropského spor-
tovního program (2012-2013) předloženého Komisí 
začne Rada na této záležitosti pracovat v průběhu bel-
gického předsednictví. 

Předsednictví zahájí v Radě debatu o úloze sportu 
ve společnosti včetně Fair Play, to znamená o vzdělá-
vání v tomto odvětví, o boji proti dopingu a o roli 
chudoby a sociálního vylučování. 
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Mládež 
Aktualizovaný rámec evropské spolupráce v oblasti 
mládeže (2010-2018) činí opatření pro novou roli 
mladých pracovníků. Předsednictví zahájí jednání Ra-
dy vztahující se k rezoluci o práci mládeže. V kontextu 
Evropského roku potírání chudoby a sociálního vylučo-
vání bude jeden odstavec této rezoluce věnován pří-
stupnosti tohoto sektoru pro děti a mladé lidi žijící 
v chudobě. 

Strukturovaný dialog o zaměstnanosti a mládeži 
(youth@work) je sdíleným projektem týmového před-
sednictví, Komise a evropského Fóra mládeže (Youth 
Forum Jeunesse – YFJ). Každé předsednictví z tria uspo-
řádá Evropskou konferenci mládeže (European Youth 
Conference) tak, aby spojilo výsledky národních konzul-
tačních procesů a připravilo se na další krok v procesu. 

Belgické předsednictví předloží střednědobé výsledky 
strukturovaného dialogu, aby se k politickým závěrům 
mohlo dospět v průběhu maďarského předsednictví 
(v květnu 2011). 

Na základě studie Evropské komise o přístupu mla-
dých lidí ke kultuře předloží Rada své závěry v průběhu 
belgického předsednictví. 

Na závěr předloží belgické předsednictví memoran-
dum s přehledem evropské a mezinárodní politické 
agendy týkající se dětí, mladých lidí a práv dítěte.  

 

AK 
 

1 http://www.europeana.eu/portal/   
 

Pramen: http://www.eutrio.be/ 
 

Mobilita v Evropské unii 
Nejnovější Eurobarometr byl zpracován na základě šetření, které si vyžádalo Gene-
rální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Zabývalo se názo-
ry občanů EU na zeměpisnou a pracovní mobilitu. Šetření probíhalo v listopadu a pro-
sinci minulého roku (2009) a zpráva o něm je obsáhlá a vybavená barevnými grafy. 
Pro Zpravodaj jsme proto připravili jen stručný přehled toho, co lze ve zprávě – viz 
odkaz za článkem – najít.  

Většina Evropanů se domnívá, že stěhování lidí do 
jiných zemí nebo regionů je dobré pro evropskou inte-
graci. Polovina si myslí, že stěhování je dobré pro hos-
podářství, trh práce a jednotlivce, avšak jen málo lidí 
považuje stěhování za dobré pro rodiny. 

V rozporu s těmito názory jen malý podíl responden-
tů (10 %) skutečně žije a pracuje v zahraničí, 13 % se 
v zahraničí vzdělává, 41 % však uvádí, že má přítele 
nebo příbuzného, který zkusil žít a pracovat v jiné zemi. 

Zahraniční zkušenosti, ať pracovní nebo studijní, 
vedou lidi k tomu, aby více zvažovali stěhování za prací 
v budoucnosti. Také příbuzní nebo přátelé žijící nebo 
pracující v zahraničí mají vliv na to, že lidé přemýšlejí 
o stěhování. 

Přibližně třetina Evropanů (34 %) hodnotí šance na 
nalezení zaměstnání v jiné zemi lépe než ve své domo-
vině; téměř jeden člověk z pěti (17 %) předpokládá, že 
bude někdy v cizině pracovat. 

Většina Evropanů, kteří předpokládají, že budou 
pracovat v cizině, plánují svůj pobyt tam jen na pár let, 
když se však přestěhují, přejí si získat stálé zaměstnání a 
zůstat v něm co nejdéle. 

Většina lidí nečiní s výhledem na práci v zahraničí 
žádné konkrétní přípravy, i když 26 % se učí nový jazyk. 

Podíl lidí, kteří předpokládají, že budou pracovat 
v zahraničí, podle zemí v procentech 
 

 
Podle údajů uvedených 
v tabulce lze vyvodit, že 
větší zájem o mobilitu 
mají obyvatelé menších 
a severněji položených 
zemí. 
 
 
 
 
 
 
 
Předpokládaná mobili-
ta respondentů v Bel-
gii, Bulharsku, Lucem-
bursku, na Maltě, 
v Portugalsku a v Ru-
munsku se statisticky 
neliší od průměru EU. 
 

Země %
Dánsko 51
Estonsko 38
Švédsko 37
Lotyšsko 36
Litva 35
Finsko 35
Slovinsko 30
Maďarsko 29
Spojené království 26
Francie 25
Polsko 23
Slovensko 23
Irsko 22
Nizozemsko 22
Průměr 27 zemí EU 17
Španělsko 12
Česká republika 11
Německo 11
Řecko  8
Rakousko  8
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Nesoulad v kvalifikacích v Evropě 
Úkolem současné Evropy není jen zvýšit celkovou úroveň kvalifikací. Je třeba také 
sladit kvalifikace lidí s pracovními příležitostmi. 

Pracovní život se stává složitějším. Informační revoluce 
se obejde bez mnoha zaměstnání, která se zdála být 
v naší společnosti trvale zavedena, zatímco zaměstnání, 
která vytváří, vyžadují mnohem širší kvalifikační zá-
klad. Hospodářské a technologické změny náročné na 
kvalifikace zvýrazňují nesoulad v kvalifikacích. Většina 
nových pracovních příležitostí v evropské ekonomice, 
které budou vytvořeny v příštím desetiletí, bude vyža-
dovat kvalifikace vysoké úrovně. Úroveň kvalifikací se 
opravdu zvyšuje, zvláště u mladých lidí a žen. 

Odhaduje se, že v roce 2020 bude 31,5 % všech 
pracovních míst vyžadovat terciární vzdělání, které 
bude mít zhruba 34 % pracovních sil. Přibližně polo-
vina zaměstnání bude vyžadovat kvalifikace střední 
úrovně, které bude mít asi 48 % pracovních sil. Kolem 
18 % pracovních sil bude mít jen nízkou nebo žádnou 
kvalifikaci. Vzhledem k těmto trendům se zdá, že si 
Evropa nevede tak špatně. 

Skutečný problém však spočívá v detailech. Záleží 
na rovnováze v nabídce a poptávce. Takže není nutné 
jen zlepšovat kvalifikace, ale také připravit lidi se 
správnými kvalifikacemi pro dostupná pracovní místa.  

Nesoulad v kvalifikacích může přispívat k neza-
městnanosti a snižovat produktivitu a konkurence-
schopnost. Projevuje se v různých formách, např. jako 
nedostatek určitých odborníků nebo chybějící kvalifi-
kace, také však v případech, kdy kvalifikace, znalosti a 
dovednosti pracovníka přesahují požadavky na pracov-
ní místo. K vertikálnímu nesouladu, obecně označova-
nému jako nadbytečné vzdělání, dochází tehdy, je-li 

pracovník zaměstnán na místě, které vyžaduje nižší stu-
peň vzdělání, než pracovník má. Horizontální nesoulad 
znamená, že pro vykonávanou práci je nevhodný spíše 
druh vzdělání než jeho stupeň. Ti, kteří mají ukončené 
odborné vzdělání, obvykle najdou odpovídající zaměst-
nání lépe, než absolventi všeobecného vzdělávání. 

Odhaduje se, že v Evropě je přibližně 30 % pracov-
níků s nadbytečným vzděláním, zároveň však podstat-
ný podíl v pracovních silách tvoří lidé s nedostatečným 
vzděláním. Nadbytečné vzdělání není samo o sobě 
nežádoucím jevem. V kulturním smyslu slova je ne-
smyslné tvrdit, že je někdo příliš dobře vzdělán. 
V rámci využívání kvalifikací a kompetencí je to však 
skutečný problém. 

Nesoulad v kvalifikacích – nedostatečné, chybějící 
nebo zastaralé kvalifikace 
Odlišné významy a charakteristiky různých druhů 
nesouladu v kvalifikacích (viz tabulka) mohou vyplývat 
z nerovnováhy mezi nabídkou kvalifikací a poptávkou 
po nich. Celkový nesoulad v kvalifikacích je ovlivňo-
ván různými fázemi hospodářského cyklu a vztahy 
mezi různými druhy nesouladu. 

V dobách hospodářské prosperity vyplývá nesoulad 
z nedostatku kvalifikací zejména v oborech, v nichž 
není dost lidí s určitým druhem kvalifikace k tomu, 
aby uspokojili poptávku. Například v době vzestupu 
internetových domén „tečka.com“ koncem 20. a začát-
kem 21. století měly firmy problémy s náborem od-
borníků v informační technologii.  

 

Druhy nesouladu v kvalifikacích (v češtině, angličtině, němčině, francouzštině) a jejich definice 

Nadbytečné vzdělání * Overeducation * „Überbildung“ * 
Suréducation 

Absolvovat více let vzdělávání než vyžaduje současné za-
městnání 

Nedostatečné vzdělání * Undereducation * „Unterbil-
dung“ * Sous-éducation 

Absolvovat méně let vzdělávání než vyžaduje současné za-
městnání 

Nadbytečná kvalifikace * Overqualification * Überquali-
fizierung * Surqualification  

Mít vyšší kvalifikaci než vyžaduje současné zaměstnání 

Nedostačující kvalifikace * Underqualification * Un-
terqualifizierung * Sous-qualification 

Mít nižší kvalifikaci než vyžaduje současné zaměstnání 

Nadbytečné kompetence * Overskilling * Unterwertige 
Beschäftigung * Surcompétence 

Nemožnost plně využít kompetence a způsobilosti v součas-
ném zaměstnání 

Nedostačující kompetence * Underskilling * Überwertige 
Beschäftigung * Sous-compétence 

Nedostatek kompetencí a způsobilostí nezbytných k výkonu 
současného zaměstnání podle přijatelných standardů 

Nedostatek odborných sil * Skill shortage * Fachkräfte-
mangel * Pénurie de compétences 

Poptávka po určitém druhu kompetencí přesahuje nabídku 

Přebytek odborných sil * Skill surplus * Fachkräf-
teüberschuss * Excédent de compétences 

Nabídka lidí s určitými kompetencemi přesahuje poptávku 
po nich 
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Chybějící kompetence * Skill gap * Qualifikationsdefizit 
* Déficit de compétences 

Úroveň kompetencí zaměstnance je nižší, než je požadováno 
k adekvátnímu výkonu zaměstnání nebo druh kompetencí 
neodpovídá požadavkům zaměstnání 

Ekonomická zastaralost kompetencí * Economic skills 
obsolescence * Kompetenzalterung * Obsolescence éco-
nomique des compétences 

Kompetence, které byly využívány při výkonu zaměstnání 
dříve, nejsou již žádané nebo jsou méně důležité 

Fyzická (technická) zastaralost * Physical (technical) 
obsolescence * Kompetenzabnutzung * Obsolescence 
physique (technique) 

Fyzické či mentální způsobilosti nebo kompetence se zhorši-
ly vinou atrofie nebo opotřebení 

Vertikální nesoulad * Vertical mismatch * Vertikales 
Ungleichgewicht * Inadéquation verticale 

Úroveň vzdělání nebo kompetencí je nižší nebo vyšší než 
vyžadovaná úroveň 

Horizontální nesoulad * Horizontal mismatch * Horizon-
tales Ungleichgewicht * Inadéquation horizontale 

Úroveň vzdělání nebo kompetencí odpovídá požadavkům 
zaměstnání, avšak druh vzdělání nebo kompetencí je pro 
současné zaměstnání nevhodný 

Vytlačování/deklasování * Crowding out/bumping down 
* Verdrängungseffekte („crowding out/bumping down“) 
* Éviction vers le bas/Déclassement 

Lépe kvalifikovaní pracovníci jsou přijímáni na místa, která 
mohou zaujímat i méně kvalifikovaní pracovníci a tudíž 
nahrazují (vytěsňují) méně kvalifikované pracovníky z pra-
covních příležitostí, které tradičně odpovídaly jejich úrovni 
kvalifikace 
Deklasování znamená, že tento proces probíhá shora dolů a 
tlačí méně kvalifikované pracovníky do zaměstnání ještě 
nižší úrovně. V extrémním případě se pracovníci s nízkou 
kvalifikací mohou stát nezaměstnanými. 

 

K nedostatku odborných sil může dojít také v případě, 
jsou-li pracovníci nedostatečně vzdělaní nebo mají 
nedostatečné kompetence, popř. obojí. Tyto nedostat-
ky však mohou být napraveny dalším vzděláváním, 
jehož absolvování umožní těmto pracovníkům řádně 
vykonávat úkoly na vyšší úrovni. To proto, že nedosta-
tek odborných sil znamená spíš nedostatek lidí s ne-
zbytnými znalostmi a zkušenostmi než nedostatečný 
počet let vzdělávání. 

Nedostatek pracovních sil, který vzniká v případě, 
že pracovníci jsou nadbytečně vzdělaní nebo mají nad-
bytečné dovednosti, ukazuje na to, že nabídka vzdělá-
vání není dobře sladěna s poptávkou po pracovních 
silách. Z toho vyplývá, že nové uspořádání postobliga-
torního vzdělávání by prospělo pracovníkům i firmám. 
Uvnitř podniků se tento problém projevuje přebytkem 
vzdělání a kompetencí v některých zaměstnáních a 
nedostatkem správných lidí pro jiná zaměstnání. 

V hospodářsky nepříznivých časech je nejpravděpo-
dobnější, že lidé s vysokou kvalifikací přijmou zaměst-
nání nižší úrovně. Pro podniky může mít určité výho-
dy zaměstnávat někoho, kdo má pro své pracovní mís-
to nadbytečné vzdělání, ukazuje se však, že pracovníci 
se cítí v zaměstnání nižší úrovně zaskočeni a nespoko-
jeni. Kromě toho, že jejich vlastní kompetence nejsou 
dostatečně využívány, vytlačují spolupracovníky s nižší 
kvalifikací z trhu práce. Tato situace může pokračovat 
dokonce i po hospodářském zotavení. Studie provede-
ná ve Spojeném království ukázala, že podíl absolventů, 
kteří mají pro své zaměstnání nadbytečnou kvalifikaci, 

klesá jen velmi pomalu, z 31 % po absolvování na 
24 % po dvou až čtyřech letech. 

Chybějící kompetence se týkají současných zaměst-
nanců a jsou specifické podle požadavků podniku. 
Chybějící kompetence se mohou projevit v důsledku 
technologických změn (např. rostoucí poptávka po 
ekologicky zaměřených „zelených“ kompetencích) 
nebo změn standardů či postupů zavedených legislati-
vou. Takové změny mohou způsobit, že dokonce i 
pracovníci s nadbytečným vzděláním a kvalifikací ne-
mají kombinaci kompetencí požadovaných firmou. 
Chybějící kompetence se však pravděpodobněji vysky-
tují u pracovníků, kteří nemají základní kompetence. 
Tedy spíše u pracovníků s nadbytečnými kompeten-
cemi než u pracovníků s nadbytečným vzděláním, kteří 
měli ve škole dobré výsledky. Mají-li se chybějící kom-
petence doplnit, musí nabízená profesní příprava vyba-
vit pracovníka pro dané zaměstnání. 

Evropská populace stárne, a proto se zastarávání 
kompetencí stává závažnější. K procesu zastarávání 
kompetencí dochází, když kompetence ztrácejí na ceně 
vlivem stárnutí, nedostatečného využívání při práci 
nebo technologických změn. Ukazuje se, že zastarávání 
kompetencí je mnohem zjevnější v oborech, které vy-
žadují špičkovou techniku, než v tradičních oborech a 
projevuje se více u vzdělanějších pracovníků. Nizozem-
ské šetření zjistilo, že 30 % kompetencí ze zkoumané-
ho vzorku zastaralo s poločasem rozpadu od deseti do 
patnácti let. 
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Koho postihuje nesoulad v kvalifikacích? 
Různí lidé jsou vystaveni různým druhům nesouladu 
v kvalifikacích. Starší pracovníci trpí spíše fyzickým 
(technickým) zastaráváním kompetencí, protože věk 
může opotřebovat fyzické či mentální kompetence a 
způsobilosti. Mladí pracovníci, nově vstupující na trh 
práce, se setkávají s jinými druhy nesouladu, např. 
s nadbytečným vzděláním, které je spojeno s nedosta-
tečnou praxí. Nizozemská studie z roku 2002 shledala, 
že nadbytečné vzdělání se snížilo ze 41,7 % u 15-
19letých, na 27 % u 30-44letých a na 18 % u 49-
64letých pracovníků. Další studie oznamují podobné 
výsledky. Navíc studie etnických menšin provedené 
v Británii ukázaly, že nadbytečné vzdělání je vyšší 
u nebělochů než u bělochů. 

Není jasné, zda pohlaví ovlivňuje nesoulad v kvali-
fikacích. Je možné, že vyšší míra fluktuace žen vede 
zaměstnavatele k tomu, aby na stejné místo vyžadovali 
vyšší kvalifikaci od žen než od mužů. Avšak neexistuje 
jednotný obraz o tom, zda je nesoulad v kvalifikacích 
větším problémem pro ženy než pro muže. Studie 
o nesouladu v kvalifikacích u lidí s postižením není 
k dispozici. 

Potírání nesouladu v kvalifikacích 
Nesoulad v kvalifikacích má několik základních příčin. 
Neúplnost informací o trhu práce, rozdíly mezi lidmi a 
transakční náklady mohou vést k tomu, že pracovníci 
nejsou v souladu se svým zaměstnáním. Nedostatečné 
investice do profesní přípravy a vzdělávací systémy, 
které neodpovídají na potřeby trhu práce, k tomuto 
problému také přispívají. 

Prioritou politických činitelů by mělo být odstra-
ňování nesouladu pomocí lepších informací o trhu 
práce a efektivnějších služeb zprostředkovatelen práce. 
Problém nedostatečných investic do profesní přípravy a 
neflexibilních vzdělávacích systémů je obtížnější. Roz-
hodování o tom, do jakých kvalifikací investovat je 
ošidné. Měli by se lidé zaměřovat na obecné kompe-
tence, připravovat se na různé činnosti tak, aby se ome-
zily potenciální mezery v kvalifikacích? Nebo by se 
měli soustřeďovat na specifické kvalifikace, které mo-
hou omezit nedostatek kvalifikací a otevřít přístup 
k odpovídajícím zaměstnáním, mohou však způsobit, 
že lidé budou ohrožováni hospodářskými nebo techno-
logickými změnami? Je třeba rozumně vyvážit obojí. 
Kde však tato rovnováha spočívá a jak ovlivní různé 
lidi a podniky v různých obdobích, není jasné. 

Jednou z možností, jak tuto rovnováhu najít, je 
přesněji rozeznat nastávající potřebu kvalifikací v ra-
ném stadiu. Evropské a národní předpovídání potřeby 
kvalifikací je jedním z kroků. Podniky však také potře-

bují nákladově efektivní nástroje tak, aby mohly před-
povídat svou vlastní potřebu kvalifikací pravidelněji a 
přesněji, včetně zaznamenání rozdílů mezi nedostat-
kem odborných sil a chybějícími kvalifikacemi. 

Navzdory velmi zřetelnému trendu k pracovním 
místům náročným na znalosti a kompetence a ke stárnu-
tí pracovních sil je nejobvyklejším důvodem, kterým 
podniky vysvětlují, proč neposkytují profesní přípravu, 
že nemají potřebu. Tento důvod je ve většině členských 
států uváděn častěji než nedostatek času nebo finančních 
prostředků. Otázkou je, jak to podniky vědí? Dokonce i 
mezi podniky, které profesní přípravu poskytují, odha-
duje svou budoucí potřebu kvalifikací jen 26 % z nich. 

Vyplnění mezery ve znalostech o nesouladu kvalifikací  
Sladit kvalifikace a pracovní místa je zvláště obtížné ve 
světě, kde zaměstnání vyžadují širší kvalifikační spek-
trum, protože pracovní úkoly jsou rozmanitější a častěji 
se mění. Počet pracovních míst, která nevyžadují ale-
spoň znalost informačních technologií, se snižuje, za-
tímco potřeba „zelených kompetencí“ nebo alespoň 
ekologického uvědomění při práci roste.  

Máme-li si účinně poradit s nesouladem v kvalifika-
cích, musíme o něm něco vědět. Studie o nesouladu 
v kvalifikacích v Evropě ukazují, že je všudypřítomný, 
údaje jsou však velmi kusé. Hlavní otázkou není, jak 
měřit nesoulad v kvalifikacích, nýbrž v jakých aspek-
tech. Například je lepší měřit nadbytečné a nedosta-
tečné kvalifikace nebo nadbytečné a nedostatečné vzdě-
lání? K vytváření postupů pro zlepšení souladu v kvali-
fikacích a k lepšímu přizpůsobení kvalifikací vycházejí-
cích z evropských vzdělávacích systémů potřebám eko-
nomiky poháněné inovacemi potřebujeme lepší celoev-
ropské údaje. Jedním ze způsobů, jak je shromažďovat, 
může být zavedení nového modulu obsahujícího otáz-
ky o nesouladu v kvalifikacích do existujících evrop-
ských velkých panelových šetření jednou za tři roky. 

Není reálné předpokládat, že trhy práce mohou fun-
govat bez dočasné nerovnováhy. Délka trvání nedostat-
ku odborných sil a chybějících kompetencí závisí na 
jejich úrovni a složitosti. Nesoulad v kvalifikacích, který 
by se řešil dlouho nebo by zapustil kořeny, by vedl ke 
skutečným ekonomickým a společenským ztrátám. 
Z krátkodobého hlediska je pravděpodobné, že účinek 
hospodářské krize let 2008-09 učiní problémy nesoula-
du naléhavější, protože strukturální změny urychlí změ-
ny v obsahu práce a ve vyžadovaných kvalifikacích. 
 

Anna Konopásková 
 

Pramen: Skill mismatch in Europe. Cedefop Briefing Note, 
June 2010. 4 p. S přihlédnutím k německé a francouzské verzi. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/16102.aspx  
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Systém přechodů v Německu 
Enormní kvantitativní vzestup systému přechodů (v letech 1995 až 2004 cca 43 %) 
v rámci opatření Agentury práce i v různých školních formách přípravy na profesi 
představuje závažný úkol pro politiku vzdělávání a pedagogiku. Systém přechodů 
(Übergangssystem) se jako třetí sektor systému odborného vzdělávání ve svém vývoji 
jeví jako „stabilní“. Zhruba půl miliónu mladých lidí se zachytilo v různých formách 
vzdělávání a svůj profesní start začíná s nejistotou. 

Systém přechodů jako „čekací smyčka“ 
Systém přechodů se vyznačuje velkým počtem různých 
nabídek vzdělávání a možností zvyšování kvalifikace, 
podpůrných programů, iniciativ a aktivit na komunál-
ní úrovni, financován je ze zemských a spolkových 
prostředků i z Evropského sociálního fondu. Trans-
parentnost nabídek není dostatečně zajištěna ani pro 
mladistvé, kteří se nacházejí ve stavu přechodu ze školy 
do profese, ani pro zúčastněné aktéry. Účastníci setrvá-
vají v systému přechodů velmi dlouho, protože jednot-
livé nabídky jsou špatně koordinovány a při koncipo-
vání nevycházejí dostatečně z individuálních potřeb 
mladistvých. Průzkumy Spolkového ústavu odborného 
vzdělávání (BIBB) ve vztahu k profesní integraci mla-
distvých s migračním pozadím dokládají, že vzdělává-
ním s přípravou na profesi se status přechodu spíše 
upevní a šance mladistvých na získání učebního místa 
se příliš nezvýší. Pozoruhodné je, že průměrný věk 
mladých lidí při začátku profesní přípravy je dosud 
19,3 let. Podstatný důvod kvantitativního vzestupu 
systému přechodů pravděpodobně spočívá v nedostat-
ku učebních míst. Například v Severním Porýní Vest-
fálsku tvoří počet nově příchozích do systému přecho-
dů 49 % a je ve srovnání s ostatními spolkovými ze-
měmi nejvyšší; naopak do duální profesní přípravy 
vstupuje 36 %, a to je nejnižší podíl v celém Německu. 

Rozdíly v nabídkách vzdělávání 
Formy vzdělávání a nabídky kvalifikací systému pře-
chodů vykazují rozdílnou kvalitu. Koncepce jsou různě 
zaměřeny, jsou spojeny se specifickým záměrem a 
účastníkům poskytují různé „možnosti návaznosti“. 
Uvnitř vzdělávacích nabídek došlo v posledních letech 
ke změnám popř. k restrukturalizaci, což vyžaduje nové 
koncepce, které by měly být v souladu s kontextem 
celkového systému přechodů. 

Tři příklady nastiňují problematiku: 
 Restrukturalizace ve stanovení cílů proběhla v rámci 

Základního roku odborného vzdělávání (Berufsgrund-
bildungsjahr – BGJ), v některých zemích ještě nabíze-
ného. Na základě nařízení o započítávání se BGJ může 
započítávat jako první rok odborného vzdělávání, tudíž 
jako součást profesní přípravy poskytující kvalifikaci. 

Ve skutečnosti dochází jen málokdy k přechodům do 
zkráceného vzdělávání. BGJ se stává školní formou, do 
níž jsou přijímáni ti, kteří nenašli žádné učební místo. 
Původně zamýšlené vzdělávací cíle BGJ byly zatím 
zatlačeny převážně přípravou na profesi. 
 Cílem 6-12měsíční podnikové vstupní kvalifikace 

odstartované v roce 2004 Spolkovým ministerstvem 
práce a sociálních věcí bylo „najít cestu ke vzdělávání“. 
Cílovou skupinou měli být mladí lidé s omezenou 
perspektivou v učení, kteří předčasně ukončili vzdělá-
vání, a ti, kteří ještě nemají požadovanou způsobilost 
ke vzdělávání. Rok vstupní kvalifikace jako „úspěšný 
program“ s vysokými kvótami zajištění podnikového 
vzdělávání (cca 66 %) je od roku 2007 podporován 
jako spolehlivě výkonný. „Původní skupina“ však zů-
stává nepovšimnuta. Např. v roce 2007 mělo cca 45 % 
účastníků ukončenu hlavní školu, cca 40 % střední a 
vyšší vzdělání. Jen u 18 % lidí byla doba mezi opuště-
ním školy a začátkem roku vstupní kvalifikace dvouletá 
a delší. V kontrastu s tím jsou počty těch, kteří zůstali. 
Z absolventů hlavní školy se v systému přechodů za-
chytilo cca 38 % a po 30 měsících se více než třetina 
z nich stále nachází v různých formách vzdělávání. 
 Vedle nabídek vzdělávání, které jsou určeny pro 

systém přechodů, existují nabídky kvalifikací, které 
mají umožnit mladým lidem znevýhodněným tržně a 
sociálně (podle Sociálního zákoníku III) získat kvalifi-
kované odborné vzdělání. Pozitivní vývoj na trhu 
učebních míst od roku 2006 vedl k nárůstu nových 
učebních smluv. To se pravděpodobně vztahuje z jedné 
čtvrtiny až jedné pětiny k vzestupu mimopodnikové 
profesní přípravy. Podle Zprávy o odborném vzdělává-
ní 2008 se počet míst oproti předchozímu roku zvýšil 
o téměř 36 %. Dodatkové nabídky učebních míst mi-
mopodnikového vzdělávání existují zvláště v západo-
německých regionech, kde je obtížná situace v zaměst-
nanosti, a ve velkých městech, kde se nacházejí rizikové 
skupiny trhu vzdělávání a trhu práce: starší mladí lidé, 
staří uchazeči a mladí lidé s migračním pozadím. Na-
vzdory „uvolnění“ na trhu učebních míst se zjišťuje 
rostoucí regionální nerovnováha specifická podle profe-
sí a oborů. 
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Cílové skupiny systému přechodů 
Rozpětí různých nabídek vzdělávání a kvalifikací sys-
tému přechodů se projevuje i v heterogenitě cílových 
skupin. Vedle mladistvých, kteří ještě nejsou „zralí pro 
vzdělávání“, nebo mladých lidí, kteří mají potíže 
s učením, či sociálně znevýhodněných patří do kruhu 
účastníků „lidé, kterým se nepodařilo začít nebo ukon-
čit vzdělávání a jejichž šance na trhu vzdělávání a na 
trhu práce je třeba zvýšit další podporou schopnosti 
profesního jednání“. Termín „znevýhodnění“ je v této 
souvislosti deskriptivní a relativní pojem, který se nedá 
určit objektivně, protože příčiny znevýhodnění mla-
dých lidí ve vzdělávání a profesní přípravě spočívají 
kromě individuálních a sociálních aspektů i ve struktu-
rálních faktorech. 

To se v současné době ukazuje v systému přechodů: 
v různých formách vzdělávání není zachycena jen „pů-
vodní“ cílová skupina, nýbrž i mladí lidé „znevýhod-
nění na trhu“. Jinak řečeno: na jedné straně se hetero-
genita cílové skupiny tvoří samotným systémem pře-
chodů, na druhé straně dochází k vymezování pomocí 
přiřazování ke specifickým formám vzdělávání. To 
ukazuje, že je třeba určit pravidla systému. 

Nabídky podpory pro znevýhodněné mladé lidi jako 
součást systému přechodů 
V doporučeních v politice vzdělávání se ukazuje nut-
nost preventivních nabídek a další rozvoj podpory 
znevýhodněných se spatřuje v podpůrném systému cest 
na několika úrovních. Různá opatření mají být v bu-
doucnu více sladěna: profesní orientace s preventivní 
funkcí, školní a mimoškolní příprava na profesi s ná-
vazností na profesní přípravu, profesní příprava 
s podnikovou i mimopodnikovou podporou a doda-
tečná odborná kvalifikace pro mladé lidi bez ukonče-
ného odborného vzdělání.  

Opatření podpory znevýhodněných jsou součástí 
nabídek pomoci na cestě ze školy do světa práce. Od-
borníci je zařazují do „plánování profesní cesty, které 
doprovází životopis“. To začíná již ve všeobecně vzdě-
lávací škole. Tím se mění perspektiva: přechodu ze 
školy do světa práce se věnuje pozornost a vychází-li se 
z profesní orientace, jsou sledována všechna opatření, 
nejen „podpůrná“. 

To vede k podpoře profesní integrace, která je za-
měřena na rizikové skupiny trhu vzdělávání a trhu 
práce i na rizikové oblasti a rizikové situace tak, aby se 
dala uplatnit prevence. Pro vytváření konceptů nabídek 
podpory, opatření a kurikul to znamená, že je třeba 
mít vždy na zřeteli dvě hlediska:  
 vyzdvihnout zvláštnost cílové skupiny a dát ji vlastní 

hodnotu;  

 stanovit všeobecnosti jako opěrný bod, který použi-
jeme pro všechny situace jako šablonu. 

Rozšířené požadavky na všechny vzdělávací instituce 
Důsledky systému přechodů se projevují ve vzděláva-
cích zařízeních, která jsou zapojena do přechodu ze 
školy do světa práce. Vzhledem k přibývající heteroge-
nitě adresátů, etnické rozdílnosti ve složení skupin, 
různorodosti předchozího vzdělání účastníků, rozdíl-
ného věku a různých očekávání je třeba požadovat 
změněné učební koncepce, od individualizovaného 
učení až po „alternativní“ formy zaváděné do škol. Pro 
vzdělávací zařízení to znamená, že ke zvládání kom-
plexních problémů budou potřebovat strategie jednání, 
které budou překračovat jejich kompetenci. V koordi-
novaném managementu přechodu vyvstávají pro jed-
notlivé vzdělávací instituce rozšířené úkoly, které pře-
sahují oblast původních činností: 
 Všeobecně vzdělávací škola má připravovat žáky též 

na zahájení profesní přípravy a poskytnout jim včas 
profesní orientaci s preventivními nabídkami v procesu 
volby profese. Připravuje přechod a jako první dopro-
vází žáky na profesní cestě.  
 Profesní škola má vytvářet „most ke vzdělávání“. 

Požaduje se od ní nové zaměření, které musí probíhat 
ve směru „ven“ (k regionům), ale také směrem „dov-
nitř“ (k institucím). To znamená nastartování procesů 
rozvoje školy a uskutečňování nové metodicko-
didaktické koncepce vzdělávání. 
 Nositelé vzdělávání, kteří vzdělávají z pověření 

Agentury práce, nebo pro Pracovní společnost (ARGE) 
popř. pro obec a v rámci sociální práce s mládeží, 
musejí změnit své role. Jako partneři v regionální vzdě-
lávací síti se stávají poskytovateli vzdělávacích služeb a 
přebírají dílčí úkoly uvnitř „podpůrného řetězu“. 
 Podniky mají v rámci přechodu ze školy do světa 

práce za úkol navázat spolupráci se školami a přebírat 
patronáty v učení přesahující oblast jejich působnosti 
jako učebního podniku. 

 Vzhledem k složitosti managementu přechodu 
nemůže žádná instituce plnit svoji specifickou úlohu 
sama. Spolupráce je nutná, a proto je třeba vytvořit síť.  

Profesionalita vzdělávacího personálu má klíčovou roli 
Hlavní výbor BIBB navrhl kvůli problémovým situa-
cím při přechodu ze školy do světa práce rozsáhlou 
dualizaci a individualizaci poskytování odborné kvalifi-
kace znevýhodněných lidí.  

Velká váha se přikládá vzdělávání a dalšímu vzdělá-
vání pedagogických pracovníků. Také poznatky z pro-
gramu Odborná kvalifikace pro cílové skupiny s potřebou 
zvláštní podpory a aktuální expertízy Spolkového minis-
terstva školství a výzkumu ukazují, že stávající systém 
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milionů absolventů profesních škol (10 % z nich se 
osamostatnilo, 16 % se dále vzdělává). Neznamená to, 
že někteří z nich nemají problémy s nedostatečnou kva-
lifikací nebo s nižším platem než očekávali. Absolventi 
univerzit jsou na tom hůře, z 5 milionů nemohlo najít 
práci 1,44 milionu. Vláda absolventům univerzit radí, 
aby hledali zaměstnání i na druhé straně východních 
regionů, které zažívají boom, což má částečný úspěch. 

Na trhu práce vládne velký tlak a další úspěšná re-
formní politika čínské vlády je spojena bezprostředně 
s vytvářením dostatečného počtu adekvátních pracov-
ních míst. To se může podařit jen tehdy, budou-li lidé, 
kteří hledají práci, vykazovat minimální kvalifikaci po-
žadovanou v hospodářské sféře. Pro vládu má velký 
význam rozvoj západních regionů, důležitou strategií 
přitom je podpora vzdělávání ve venkovských regionech. 
Do rozvoje venkovských škol se investovalo 11 miliard 
CNY (cca 1,1 miliardy eur) a na profesní přípravu se 
z 10 miliard dodatečné podpory přislíbených v součas-
ném pětiletém plánu, již použilo 3,8 miliard CNY. 

Podle programu podpory elitních vzdělávacích zaří-
zení má být vybráno 1000 profesních škol a 100 
GaoZhi (vyšších odborných škol), které budou podpo-
rovány vládou, provinciemi a dalšími institucemi. Od 
těchto pilotních zařízení se očekává, že půjdou příkla-
dem, který bude v dané vzdělávací oblasti ukazovat 
cestu, pro inovační projekty pak budou k dispozici 
odpovídající prostředky. Důležitou složkou je zlepšená 
spolupráce s podniky, které si stěžují na nedostatečnou 
kompetenci absolventů, kteří často nejsou schopni 
samostatně provádět jednoduché ruční úkony, protože 
se to při školním vzdělávání neučili. 

Pro žáky vyšších odborných škol není zařazení na 
trhu práce lehké; smysluplné a žádoucí by pro ně bylo 
postavení odborného dělníka směřující k technikovi. 
Mnoho absolventů se považuje spíš za inženýry, a tak 
se nabídka a očekávání rozcházejí. Žáci vyšších odbor-
ných škol platí za studium (cca 5500 CNY, tj. 550 eur, 
odborní dělníci platí „jen“ cca 2200 CNY ročně, na 
západě země o něco méně). Podniky postrádají samo-
statné zvládání jednoduchých základních dovedností 
nebo schopnost vyvíjet vlastní iniciativu. 

Vláda favorizuje profesní přípravu orientovanou na 
jednání 
Vyřešit palčivé problémy (rozevírající se nůžky mezi 
chudými a bohatými, pokračující ničení životního pro-
středí, negativní vlivy klimatických změn, chudobu) se 
může podařit jen v případě, že se vytvoří dostatek kva-
lifikovaných pracovních míst, která by lidem zajistila 
existenci. Jedině vzdělávání lidem pomůže k dobré 
výchozí pozici na trhu práce a zároveň je uzpůsobí 

k tomu, aby nesli odpovědnost a byli si vědomi účinků 
vlastního jednání.  

Vláda zdůrazňuje důležitost vztahu profesní přípra-
vy s praxí, protože podniky hledají pracovníky, kteří 
rozumí výrobnímu procesu a jsou si vědomi vlastní 
zodpovědnosti. To je v souladu s idejemi profesní pří-
pravy orientované na jednání, s didaktickou koncepcí, 
která se v Německu uplatňuje ve velké míře dokonce i 
v profesních školách. Žák má získat schopnost samo-
statně si obstarávat informace, vyhodnocovat je, zapra-
covávat je do plánu, ten s ohledem na kvalitativní kri-
téria realizovat a analyzovat dosažený výsledek tak, aby 
kontinuálně zlepšoval pracovní proces, za který zodpo-
vídá. Takový způsob jednání zaměstnanců se může stát 
realitou jen tehdy, získají-li schopnost dotazovat se 
kriticky na stav věcí, hodnotit a uplatňovat podnikatel-
ské myšlení. K tomu patří též vyjadřování a akceptová-
ní věcné kritiky. Tento změněný základní postoj se 
zpravidla nemůže omezovat jen na pracovní život. Tím 
se výrazně a trvale přispívá k posilování civilní společ-
nosti, protože existence demokratické společnosti je 
především založena na autonomně a samostatně myslí-
cích jedincích schopných kritiky, kteří jsou také při-
praveni převzít zodpovědnost. 

Čína nevnímá německý vzdělávací systém jako logic-
kou koncepci 
V oblasti vzdělávání v Číně působí nesčetní aktéři 
z celého světa, kteří by Čínu rádi z různých důvodů při 
reformě profesního vzdělávání podporovali. Mezi nimi 
je také velký počet aktérů z Německa, např. úřady 
Spolku a zemí, organizace institucionalizovaného hos-
podářství a soukromé vzdělávací podniky. Při velkém 
počtu různých institucí a iniciativ je těžké zajistit mož-
nost prezentování homogenních koncepcí a strategií, 
nebudou-li institucionalizovány komunikační struktu-
ry a nebude existovat společná mise, která by mohla 
být vnímána nadregionálně prostřednictvím obchodní 
značky. (Viz rámeček na konci článku.)  

Německá profesní příprava jako obchodní značka 
zvyšuje praktickou orientaci a kompetenci jednání 
Zavedení obchodní značky německé profesní přípravy 
by rozhodně zlepšilo výchozí pozici všech zúčastně-
ných. Zamezilo by se tím vícenásobnému vývoji vzdě-
lávacích produktů a možnému opakování známých 
chyb při adaptaci německých koncepcí na čínském 
trhu kvalifikací. 

Německu se během mnohaleté spolupráce s Čínou 
nepodařilo vybudovat jasnou obchodní značku, která 
by znamenala kvalitu a orientaci na praxi, ale také by se 
mohla spojovat s jednoznačnými vzdělávacími produk-
ty uplatnitelnými na trhu. 
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Proto nepřekvapuje, že jiné vzdělávací systémy 
s jasnými nabídkami kvalifikací jsou pro rozhodující 
činitele atraktivnější. Alternativní koncepce školního 
vzdělávání mají také oproti duálnímu vzdělávání struk-
turální přednost, i když nemohou poskytnout požado-
vanou orientaci na praxi. 

Svět se změnil i v oblasti profesní přípravy. Dnes 
mnohem víc záleží na tom, aby se mluvilo i o věcech, 
které se zdají být samozřejmé. Vzdělávání v řemeslech 
má v Číně na základě kulturních tradic nízkou hodno-
tu. V důsledku politiky jednoho dítěte prosazované 
v uplynulých letech roste tlak na mladé lidi, aby volili 
akademické vzdělání. To vede k nedostatku vzdělaných 
odborníků v hospodářské sféře a k tomu, že přes třicet 
procent absolventů univerzit nenajde adekvátní práci. 

Obchodní značka německého vzdělávacího systému 
musí dávat jasně najevo, že profesní příprava není slepá 
ulička, protože kariérní dráha prostřednictvím mistrov-
ských a technických kvalifikací ve skutečnosti dosahuje 
mezinárodní akademické úrovně, má však přednost 
v tom, že se orientuje na praxi a poskytuje kompetenci 
jednat.  

„Duální profesní příprava“ jako obchodní značka  
Pod střechou obchodní značky „Duální profesní pří-
prava“ (Duale Berufsausbildung) by se mohly vyvíjet 
strategie, které by jednotlivým poskytovatelům vzdělá-
vání umožňovaly provádět aktivity v zahraničí efektiv-
něji. Podaří-li se vzbudit zájem o značku „Duální pro-
fesní příprava“ u vysoce postavených zástupců hospo-
dářství v Německu, pak lze dosáhnout dalších pozitiv-
ních účinků i v německém hospodářství jako celku.  

Budování značky 
Nejdříve se musí ujasnit otázka, kdo může německou 
profesní přípravu v duálním systému důvěryhodně 
zastupovat. Profesní příprava se realizuje na dvou 
učebních místech: v podniku a v profesní škole, při-
čemž učební podnik (Ausbildungsbetrieb) spadá pod 
zákonnou kompetenci Spolku a profesní škola (Berufs-
schule) je v kompetenci spolkových zemí. Hospodářská 
sféra a její instituce chtějí formovat odborné vzdělává-
ní, a proto by měly společně nést zodpovědnost za další 
vývoj značkového produktu s jasným profilem. Taková 
iniciativa musí být legitimizována a podporovaná poli-
tikou (Spolek a země) a dalšími zúčastněnými (přede-
vším odbory a svazy zaměstnavatelů). 

Budování značky „Duální profesní příprava“ zahr-
nuje především čtyři aspekty: 
 „Duální profesní příprava“ se musí od ostatních 

alternativ vzdělávání jasně vymezit na národní i mezi-
národní úrovni; musí se vypracovat přidaná hodnota a 
zvláštnosti systému, jako například ojedinělá funkce 

přechodu ze školy do světa práce, kterou nemůže zajis-
tit žádný školní systém. 
 Obchodní značka „Duální profesní příprava“ musí 

být spojována s relevancí. Cílová skupina musí pocho-
pit, že profesní příprava vede ke kvalifikaci, která je na 
trhu práce potřeba, a pracovní síly s touto kvalifikací 
napomáhají k hospodářskému úspěchu podniku. 
 Obchodní značka „Duální profesní příprava“ musí 

být vysoce hodnocena a nebýt považována za nouzové 
řešení pro všechny ty, kdo nešli studovat. 
 Obchodní značka „Duální profesní příprava“ musí 

být srozumitelná lidem, kteří budou tento tržní pro-
dukt používat. 
 

Poznámka za článkem 
Poptávka z nově industrializovaných a rozvojových 
zemí po německých službách poskytujících pora-
denství a kvalifikace v oblasti odborného vzdělávání 
a dalšího vzdělávání v posledních letech stále stou-
pá. Přitom pro registraci a efektivitu německých 
aktivit v zahraničí je stále větší překážkou to, že se 
potenciální partnerské země setkávají s nepřehled-
ným počtem německých aktérů s různou kompe-
tencí a jurisdikcí. Z tohoto důvodu spolková vláda 
iniciovala proces, na jehož konci má být jasný, jed-
notný profil zahraničního působení německé spolu-
práce v profesní přípravě a jejích aktérů. 
 V rámci této iniciativy Spolkový ústav odbor-
ného vzdělávání (Bundesinstitut für Berufsbildung – 
BIBB) spolu s Německou společností pro technic-
kou spolupráci (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit – GTZ) a se společností Meziná-
rodní další vzdělávání a rozvoj s.r.o. (Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung gGmbH – 
InWEnt) založil „Akční společenství pro vytváření 
profilu“ (Aktionsgemeinschaft Profilbildung). To 
slouží jako platforma pro realizaci výše uvedeného 
procesu. Dalšími aktivitami Akčního společenství 
je příprava hlavních tematických bodů pro mezi-
národní spolupráci v profesní přípravě na expert-
ních fórech a rozvoj společné identity a obchodní 
značky „Německá profesní příprava“ (Deutsche 
Berufsbildung) za účelem získání lepší pozice ně-
mecké spolupráce v profesní přípravě. 

 
 

Přeložila Jana Šatopletová 
 

Prameny:  
Heusinger, Winfried. Die Markenbildung. „Duale Beruf-
sausbildung“ als Zukuntsstrategie? Wirtschat und Berufserzie-
hung, 2008, Nr. 3, S. 18-22. 
http://www.bibb.de/de/wlk30895.htm  
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Ctnosti důležité pro vzdělávání 
V příloze Der Ausbilder časopisu Wirtschaft und Berufserziehung jsou uveřejňovány 
články, které mají učitele v odborném vzdělávání povzbudit, motivovat a inspirovat. 
Tenhle by mohl mít stejný účinek na čtenáře Zpravodaje, a proto jsme ho vybrali.  

Stížnosti společnosti na dnešní mládež nejsou nové. Již 
filozof Sokrates si stěžoval na špatné chování mládeže a 
už tenkrát měl pocit, že mládeži chybí respekt. 

Respekt se projevuje: 
 tolerancí: vážit si jiných lidí a respektovat jejich jed-

nání; 
 uznáváním: člověk si zasluhuje respekt na základě 

svého výkonu; 
 vážností a zdvořilostí: s člověkem se jedná s respek-

tem; 
 autoritou: respektovaný člověk má autoritu. 

Společenské soužití je určováno pravidly. Bez pravi-
del, ať už jsou stanovena v zákonech, nebo jsou nepsaná, 
společnost nemůže existovat. Každý by měl dodržovat 
pravidla hry společného soužití. Respekt nelze vyžado-
vat. Respekt vyplývá sám od sebe. Jednání s respektem 
vůči ostatním osobám není určováno egoismem. V po-
předí stojí druzí lidé. Zda má někdo někomu z nějakého 
důvodu prokazovat respekt, si může zodpovědět pouze 
každý sám za sebe. Mnohým z nás by neškodilo trochu 
více suverenity a klidu. Při jednání je nutný vzájemný 
ohled. Není však většina věcí, zde popsaných, samo-
zřejmých? Musí se poukazovat na to, že bez vzájemného 
ohledu nemůže fungovat společenské soužití? Jak to 
vypadá s dnešními ctnostmi, s našimi hodnotovými 
představami, a tedy i s naším profesním životem?  

Ctnosti 
Pod výrazem ctnost se rozumí připravenost k mravnímu 
myšlení a jednání. Ta je důležitým základem pro souži-
tí lidí. Již Platon hovoří o kardinálních ctnostech, ke 
kterým patří spravedlnost, rozvážnost, moudrost a stateč-
nost. Ve 13. století Tomáš Akvinský doplnil tyto kar-
dinální ctnosti o boží ctnosti: víru, naději a lásku.  

Dnes hovoříme o primárních a sekundárních ctnos-
tech. Filozofové v evropské kulturní oblasti se dohodli 
na kardinálních/primárních ctnostech Platonových. 

U sekundárních ctností se již nejedná o filozofické 
nazírání na soužití, nýbrž o pragmatické uplatňování 
primárních ctností. Podle toho k sekundárním ctnos-
tem patří: disciplína, věrnost, píle, poctivost, smysl pro 
povinnost, pečlivost, smysl pro zodpovědnost, vytrvalost. 

Sekundární ctnosti se v běžném profesním životě 
mají projevovat takto: 
Disciplína neznamená slepou poslušnost, nýbrž zdržen-
livost, která ostatní nekompromituje. Neskákejte např. 

kolegům při rozhovoru se zákazníky do řeči a neupo-
zorňujte je nahlas, že věci vidíte jinak. 
Věrnost podniku neznamená, že se na zaměstnavatele 
budete vázat celý život. Je však správné zůstat vůči 
svému zaměstnavateli loajální, i když podnik změníte. 
Píle je sekundární ctnost, kterou používáte při každo-
denním plnění úkolů. 
Poctivost je jednou z hlavních povinností vůči zaměst-
navateli. Nepoctivost může vést k okamžitému rozvá-
zání pracovní smlouvy.  
Smysl pro povinnost mají zaměstnanci, kteří jsou přesní, 
vyřizují svou práci a informují např. o zjištěných pro-
blémech/chybách v podniku, aby tím zamezili škodám. 
Pečlivost se nejen očekává, ale také usnadňuje práci. 
Předměty, které si vypůjčíte od kolegů, musíte vracet. 
Smysl pro zodpovědnost se očekává nejen od vedoucích 
pracovníků, nýbrž i od zaměstnanců. Přebírejte vlastní 
zodpovědnost za sebe a své činnosti. Nepřesouvejte 
zodpovědnost na druhé. Stůjte si za rozhodnutími, 
která jste udělali sami. 
Vytrvalost má rozhodující význam ve sportu. Srovná-
váme-li maratónský běh se stále se opakující rutinní 
prací, může člověka napadnout otázka smyslu. Jak při 
42,195 kilometru, tak i při stém vyráběném šroubu by 
člověk měl sledovat cíl – každý krok k němu vede. 

V podnicích je člověk měřen a posuzován i podle 
sekundárních ctností viditelných navenek, které bývají 
někdy označovány za klíčové kompetence: schopnost 
komunikovat, motivace, zatížitelnost, angažovanost, 
schopnost prosadit se, schopnost pracovat v týmu. 
Schopnost komunikovat je v profesní praxi spojována se 
strukturovanou informací. Zajišťuje řádné plnění úko-
lů v termínech, rozdělení úkolů mezi pracovníky atd.  
Motivaci si vytváří každý sám. Rozdělte si složitější 
úkoly a stanovte si cíle, jichž můžete dosáhnout. 
Zatížitelnost je přirozeně také výdrž a znamená dosaže-
ní dobrých pracovních výsledků navzdory velkému 
časovému a pracovně technickému vytížení.  
Angažovanost znamená práci nad rámec běžné činnosti, 
ne však bez domluvy s nadřízenými.  
Schopnost prosadit se používejte, máte-li pocit, že by to 
mohlo posloužit věci. Kritika má být konstruktivní. 
Schopnost pracovat v týmu je umění spolupráce. Podnik 
funguje řádně pouze tehdy, když všichni spolupracují a 
vzájemně se podporují. 
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Existují ještě další užitečné vlastnosti, které pomá-
hají nejen v běžném profesním životě: 
Zdvořilost a vlídnost jsou spojovány s osobním vystupo-
váním. Vždy je čas na přátelské a zdvořilé jednání. 
Spolehlivost a přesnost se od sebe sotva dají oddělit. 
Nedodržujete-li termíny a chodíte pozdě, jste nejen 
nepřesní, ale také nespolehliví. 

Mnoho těchto cností můžete ovlivnit sami. Pracujte 
aktivně na obraze, jaký si vaše okolí o vás dělá. 
 

Přeložila Jana Šatopletová 
 

Pramen: Zorn, Silke: Wichtige Tugenden für die Ausbildung. 
Wirtschaft und Berufserziehung, 2009, Nr. 1, S. 39-41. 

 

Přebírat zkušenosti starších zaměstnanců 
Pro efektivní zvládnutí práce v podniku jsou důležitými faktory úspěchu odborné zna-
losti a zkušenosti zaměstnanců. Toto know-how si zaměstnanci budují po dlouhou 
dobu. Jak udržet know-how po odchodu zaměstnanců, kteří ho budovali? Na příkla-
du nástroje Nova.PE se ukazuje, jak mezigenerační znalostní management může 
v sedmi krocích přispět k udržení znalostí v podniku. 

Demografická změna – problém je znám 
Problém stárnoucích zaměstnanců, kteří hromadně 
odcházejí, se vzhledem k demografickému vývoji pro-
jevuje u všech podniků. Katedra organizace práce a 
utváření práce na univerzitě v Bochumi provedla 
u personalistů v chemickém průmyslu anketu týkající 
se opatření, jak následkům demografické změny čelit. 
Výsledky ukázaly, že mnoho podniků si je důsledků 
demografického vývoje vědomo, dosud však učinily jen 
málo konkrétních opatření, která by byla proti hrozící 
ztrátě know-how účinná. 52,3 % dotázaných persona-
listů si myslí, že kvůli demografickému vývoji budou 
mít jejich podniky problémy; obavy měly především 
velké podniky (90,9 %). Dnes se již hodně podniků 
v chemickém průmyslu vrací k věkově smíšeným tý-
mům (75,4 %). Mentorské programy (45,5 %) a tan-
demové modely (31,8 %) využívají především velké 
podniky. Přesto 10,8 % dotázaných podniků neučinilo 
pro výměnu znalostí žádná opatření. 

Nesystematické řešení problémů 
Věkově smíšené týmy, mentorské programy a tande-
mové modely sice otevírají šance na výměnu a učení, to 
však probíhá velice nestrukturovaně. Učební cíle jsou 
definovány zřídka, nejsou pojmenovány učební meto-
dy, milníky, hodnoticí kritéria a časové body hodnoce-
ní. Uvedené metody v podstatě znamenají společné 
provádění práce, a tudíž spočívají na spontánním pře-
nosu zkušeností za přítomnosti a přihlížení. Přenos není 
systematizován, záleží na nositelích znalostí, jakou 
formou své znalosti, které mají většinou formu rutiny 
vztahující se k situaci, předávají. Přenášení znalostí 
pracovníky často neúměrně zatěžuje. 

Od lidí, kteří znalosti přebírají, se očekává, že roze-
znají impulsy přenosu a vytvoří si návaznost na své 

dosavadní zkušenosti a jednání. Ve snaze zabránit ztrá-
tě know-how na tyto intuitivní procesy nelze spoléhat. 
Chybí strategicky fundovaná analýza a hodnocení rizi-
ka, neboť zdaleka ne všechny zkušenosti, které odchá-
zející pracovníci shromáždili, mívají jedinečný význam 
a mají se využívat také v budoucnu.  

Do strategického plánování přenosu je třeba zapojit 
vedoucí pracovníky, jejichž primárním úkolem je trvalé 
zajišťování kvality výkonu. Nestačí zdokumentovat 
věkové struktury a procesy stárnutí, aby se riziko po-
jmenovalo. Riziko v know-how není kvantitativní, 
nýbrž kvalitativní jev. Ne každý odcházející zaměstna-
nec si sebou odnáší nepostradatelné know-how. Přenos 
znalostí a zkušeností je žádoucí jen zhruba u 15 % 
odcházejících zaměstnanců. 

Nova.PE – personální rozvoj pro management demo-
grafických rizik 
Systematika a instrumentář Novy.PE byly vypracovány 
ve spolupráci univerzit v Bochumi a Dortmundu a 
dalších institucí, s podporou Spolkového ministerstva 
práce a sociálních věcí a s finanční podporou ESF. 
Úkolem instrumentáře je pomoci zabránit ztrátě know-
how při odcházení zaměstnanců z důvodu věku. To 
předpokládá dvě opatření: 
 včasné zhodnocení rizika úniku know-how, 
 zavedení přenosu znalostí v případě hrozící ztráty 

know-how. 
Personální proces Nova.PE je cyklický a skládá se ze 

sedmi kroků: 
Screening kompetencí zaměstnanců starších 55 let 
Analýza nepostradatelných kompetencí u zaměstnanců, 
kteří půjdou v dohledné době do důchodu, se provádí 
pomocí pilotů kompetencí. Základem pilota kompetencí 
je model kompetencí, který rozlišuje mezi odbornými 
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kompetencemi (vztahujícími se k pracovní činnosti 
v užším smyslu) a osobními kompetencemi (soft skills). 
Vedoucí pracovníci podniku přizpůsobí model kompe-
tencí tak, aby v něm byla zastoupena podniková pole 
kompetencí, čímž vznikne katalog pro screening. 

Pro každou oblast v podniku jsou relevantní pouze 
některé kompetence, takže se vytvoří seznam specific-
kých kompetencí. Hodnocení probíhá pomocí těchto 
seznamů v krátkém pohovoru se zaměstnancem. Ve-
doucí pracovník pak vypracuje pro každého zaměst-
nance individuální profil kompetencí (osobní zprávu). 
Výběr zaměstnanců pro přenos znalostí 
Pro všechny zaměstnance generace „55 plus“ byla vy-
pracována osobní zpráva, v níž jsou uvedeny nepostra-
datelné znalosti a zkušenosti, které nemá nikdo jiný. 
Vedoucí pracovník společně s personálním oddělením 
pak rozhodne o tom, zda a kdy se má přenos znalostí 
zahájit a kdo bude jedinečné know-how přebírat.  
Oslovení poskytovatelů znalostí a analýza kompetencí 
relevantních pro přenos 
Hlavní je, aby si jednotliví poskytovatelé znalostí uvě-
domili význam svého znalostního fondu a důležitost 
jeho předávání mladším spolupracovníkům. Pocit, že 
již brzy nebudou potřeba, musí být nahrazen předsta-
vou, že to, čeho dosáhli, dávají do dobrých rukou. 
Tuto motivaci podporuje kouč. Ten přenos mezi po-
skytovatelem znalostí a jejich odběratelem moderuje. 
Přenos probíhá pomocí znalostního stromu. Ten sym-
bolizuje celkový profesní vývoj odcházejícího zaměst-
nance. Plody stromu jsou kompetence, které je třeba 
předat. Z této symboliky je vidět, v jaké souvislosti 
poskytovatelé kompetence získali a používali. Poskyto-
vatelům se dostane viditelného ocenění, protože zna-
lostní strom jim předvede jejich „životní dílo“. 
Oslovení odběratelů znalostí 
Kromě „získání“ poskytovatelů znalostí je třeba motivovat 
pokračovatele, kteří budou znalosti přebírat. Pro přenos 
znalostí je nutné, aby příjemci prověřili vlastní kompeten-
ce a s pomocí starších kolegů doplňovali mezery, aniž by 

jejich způsob práce kopírovali. „Zlomky znalostí“ pochá-
zející z různých pramenů jsou zařazovány do osobních 
zkušeností a odrážejí se i ve způsobu jednání. 
Organizace procesů přenosu 
Každý přenos má pevnou strukturu. Forma a základní 
postup jsou u všech přenosových procesů stejné – ob-
sahově, metodicky a časově se však jednotlivé procesy 
značně liší. Tyto detaily řídí tzv. plán přenosu, který se 
opírá o osobní a podnikové předlohy. Dokumentuje: 
 jaké obsahy se mají předávat dál, 
 jak a kde lze evidovat pokroky a úspěchy (milníky), 
 jaké metody přenosu se mají použít (analýza doku-

mentů, anketa, otevřený rozhovor apod.) 
 časový rozvrh. 

Procesy přenosu s doprovodným zajištěním  
Po vypracování plánu přenosu spočívá vlastní provede-
ní na zapojených zaměstnancích. Poskytovatelé znalostí 
na základě detailního plánu předávají v běžném pra-
covním provozu své know-how určeným příjemcům. 
Mladší zaměstnanci se tak postupně seznamují s úkoly 
starších zaměstnanců, kteří pak postupně přecházejí na 
činnost, která má spíše jen poradenský charakter, až 
nakonec mohou svou oblast úkolů předat s dobrým 
svědomím nástupcům. V závěrečném pohovoru se 
ukáže ještě jednou objem celého přenosu.  
Závěr personálního procesu 
Dokumentovat by se měla všechna rozhodnutí v proce-
su přenosu, i postup a výsledek započatých procesů. 
Zpráva o tom poskytuje podniku podklady pro perso-
nální plánování v příštích letech. 

Personální proces Nova.PE byl od doby svého vzni-
ku vyzkoušen v desítkách podniků. 
 

Přeložila Jana Šatopletová 
 

Pramen: Bader, Kristine, Riese, Christian und Piorr, Rüdiger. 
Wissen und Erfahrungen älterer Beschäftigter vererben : ein 
Model zum intergenerativen Wissenstransfer in Unternehmen. 
BWP, 2009, Nr. 1, S. 38-41. 

 

Edutainment a profesní příprava 
Termín edutainment je složeninou anglických slov education (vzdělávání) a entertain-
ment (zábava). Označují se jím různé výchovné hry a vzdělávací programy, poskyto-
vané prostřednictvím (elektronických) médií. Mohou podporovat při učení i učně. 

Edutainmentové programy mohou pomáhat při učení 
– uživatel však musí program zvládat a program musí 
odpovídat jeho předchozích zkušenostem, očekáváním, 
zálibám a přáním. Programy mají různou podobu. Jsou 

to např. hry namluvené na kazetách, elektronické po-
pulárně naučné knihy, strategické hry, zeměpisné a jiné 
simulační programy, znalostní/kvízové programy, vir-
tuální příručky a programy pro mozkový jogging. 
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Charakteristické znaky a přednosti edutainmentových 
programů 
Software pro edutainment používá multimédií, tzn. 
zvuk, grafiku, text, film a animaci. Uživatel se během 
programu může volně pohybovat a má vliv na dění. 
Účelem je osvojování znalostí hrou.  

Přednosti programů: 
 Poskytují prostor pro odhalování souvislostí, expe-

rimentování a přemýšlení. 
 Aktivita a kreativita podporuje učební proces. 
 Tempo, pořadí a rozhodování je volitelné. 
 Kombinace cvičení a hry zvyšuje motivaci k samo-

statnému učení. 
 Pozornost udržují různé prostředky vnímání (např. 

zvuk, obraz, video, animace). 
Tajemství podařeného produktu spočívá ve vyváže-

nosti podílů hry a učení. Program musí být zároveň 
pro uživatele zajímavý a mít pro něj význam. 

Rozmanitost produktů edutainmentu 
Vyváženost herních podílů a podílů orientovaných na 
učení je u programů rozdílná. Podle toho se dá softwa-
re pro edutainment rozdělit takto: 
Teach-Tale-Tainment 
Tyto programy se používají především ve škole. Jde 
o předávání znalostí zábavným způsobem. Tematicky 
jsou často přiřazovány školním předmětům – přede-
vším matematice, dějepisu, biologii, němčině a anglič-
tině. Např. mimozemšťan provádí ve virtuální kosmic-
ké stanici programem s učebními tématy přírodní vě-
dy, hudba, zeměpis nebo dějepis. V této kategorii jsou i 
kazety s namluvenými hrami. 
Infotainment 
To jsou zábavné informační systémy – především mul-
timediálně zpracované lexikony. Zpřístupňována jsou 
například témata populárně naučných knih, jako svět 
zvířat, anatomie, hudba nebo dějinné epochy.  
Simtainment 
To jsou simulační programy. Simulace Hi-fidelity 
představují děj co nejvěrohodněji – například let pilota. 
Jako edutainment jsou nabízeny funkčně zredukované 
verze, např. „Simulátory letu pro mládež a dospělé“. 
Existují i simulace výbuchu vulkánu nebo 3-D auto-
škol s virtuálním kokpitem. Simulace Low-fidelity abs-
trahují realitu. Člověk může pozměňovat své prostředí. 
Příkladem je program Ecopolicy, kybernetická hra se 
životním prostředím s cílem zdůraznit účinky změn 
životního prostředí na různá společenství.  
Skilltainment 
Zábavné hry na podporu všeobecných znalostí a do-
vedností – například strategické nebo taktické hry. Tak 

se mohou trénovat klíčové kvalifikace, jako „dovednost 
plánovat“ a „myšlení v souvislostech“ také pro profesi. 
Tooltainment 
Do této kategorie patří programy, které slouží jako 
nástroj (tool) ke kreativní úpravě např. grafik, textů, 
filmů a hudby. Pomocí takového programu pro digi-
tální zpracování zvuku se mohou jednoduchým způso-
bem vytvářet z jednotlivých hudebních stavebních 
kamenů celé kusy. Nebo se ve virtuálním kosmetickém 
studiu mohou naskenované fotografie doplňovat růz-
nými účesy, barvou vlasů a pleti, brýlemi a klobouky. 
Tooltaintment je užitečný pro osoby, které chtějí získat 
v těchto oborech další znalosti – ať už se jedná o hobby 
nebo o pozdější profesní činnost. 

Kritické názory 
Kritici edutainmentových programů uvádějí, že znalos-
ti prezentované v programech nemají žádnou souvislost 
s pedagogicky odůvodněnými vzdělávacími obsahy, 
většinou se jedná spíše o „polovičaté znalosti“. Pro 
využívání při vzdělávání se musejí zpravidla vytvářet 
další doprovodné materiály. 

Existuje také nebezpečí, že hra a učení nejsou vyvá-
žené a vzdělávací aspekty jsou opomíjené. Příliš málo se 
dbá na to, že navzdory zábavě musí také dojít ke kon-
frontaci s prezentovanými znalostmi. To přirozeně také 
vyžaduje úsilí vynaložené na učení. Tomu výrobci 
edutainmentových produktů mnohdy nepřikládají 
význam. 

Často se přehlíží, že při využívání edutainmentové-
ho softwaru nepřichází úspěch v učení automaticky. 
Počítač a hra samy o sobě ještě nevyvolávají efektivní 
učení. Software se často využívá ke hře jen za účelem 
zábavy. K úspěchu je však nutné mj. také kognitivní 
zpracování a motivace uživatele. 

Každý uživatel má jiná očekávání, zkušenosti, záliby 
a přání, pokud jde o program pro edutainment. Vý-
robci se však z ekonomických důvodů snaží zásobovat 
hlavně masový trh. 

Edutainment nemusí být přímo receptem na dobré 
známky. Má však potenciál, který lze využít jako do-
plňkovou pomoc žákům, učňům i studentům. 

 

Přeložila Jana Šatopletová 

 

Pramen:  
Dassler, Stefan. Edutainmentprogramme und Berufsausbil-
dung. Wirtschaft und Berufserziehung, 2009, Nr. 3, S. 37-39. 
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Profesní příprava pro obor fitness  

ILS1 Professional, firemní servis největší dálkové školy v Německu, a SAFS & BETA Bil-
dungsakademie nabízejí společně modulární vzdělávací systém, který absolventům 
umožňuje kariéru v oboru fitness i v jiných oborech. 

V zařízeních fitness trénuje pravidelně více než šest 
miliónů Němců – a tak se obor fitness stal již dávno 
uznávanou veličinou na hospodářském trhu, a tudíž i 
atraktivním zaměstnavatelem. Mladší lidé vidí v této 
oblasti dobrou profesní šanci. Ačkoliv odvětví roste 
rychle, vedoucích pozic je málo. Šance najít zaměstnání 
je většinou jen v denním tréninkovém provozu, kde 
jsou možnosti personálního rozvoje omezené. 

Ve snaze umožnit lidem zajímajícím se o sport zís-
kat vzdělání s jistou budoucností a kariérou ILS Profes-
sional a SAFS & BETA Bildungsakademie jdou po 
dobu jednoho roku společnou cestou: Modulární sys-
tém kombinuje profesní přípravu pro experty ve fitnes-
su s dálkovým mezioborovým studiem podnikové eko-
nomiky. Nabyté vzdělání by mělo pokrýt odborně 
specifickou oblast a zároveň otevřít možnost volby 
zaměstnání mimo oblast fitnessu. 

V rámci Fitness & Business Education lze kombino-
vat tři různé profesní přípravy SAFS & BETA specific-
ké pro fitness se studiem ekonomiky na Evropské dál-
kové vysoké škole Hamburk (Europäische Fernho-
chschule Hamburg – Euro-FH) nebo s různými kurzy 
v ILS.  

Vzdělávání může probíhat prostřednictvím flexibil-
ních učebních metod dálkové výuky souběžně s pra-
covním dnem, což je rozhodující předností jak pro 
účastníky, tak i pro fitness studia. Účastníci nejdříve 
absolvují prezenční vzdělávání u SAFS & BETA na 
jednom z více než 40 podpůrných vzdělávacích bodů a 
následně začnou s dálkovým studiem. Tímto způsobem 
jsou rychle použitelní jako plnohodnotní zaměstnanci 
a s rostoucími znalostmi podnikové ekonomiky se 
stávají pro fitness studio stále cennější.  

Nízké počty těch, kdo profesní přípravu předčasně 
ukončili, a četná pozitivní zpětná vazba od absolventů 
potvrzují, že nový vzdělávací koncept stanovuje měřít-
ka pro profesní přípravu v sektoru fitness. Absolventi 
se stávají všestrannými zaměstnanci, jejichž profesní 
kariéra je zajištěna odbornými znalostmi. 
 

Přeložila Jana Šatopletová 
 

1 Institut für Lernsysteme, Hamburg http://www.ils.de/ 
 

Pramen: Optimale Zukunftsperspektiven. Zukunftsweisende 
Ausbildung für die Fitnessbranche. Wirtschaft und Berufserzie-
hung, 2009, Nr. 1, S. 37. 

 

Odkud pochází náboženské myšlení  
Na tuto otázku se snaží odpovědět vědci z projektu EXREL (vysvětlování náboženství).  

Úkolem projektu EXREL je vysvětlit, jak jsou nábo-
ženské systémy vytvářeny a přenášeny a porozumět 
příčinám náboženských variant. Na projektu koordi-
novaném Oxfordskou univerzitou spolupracují vědci 
z 10 evropských týmů a z různých oborů: biologie, 
psychologie, antropologie a historie náboženství. 
 Základem projektu je předpoklad, že náboženské 
myšlení a chování má společný soubor univerzálních 
charakteristik: víru v boha, duchy nebo předky, prakti-
kování rituálů naplněných symbolickým významem, 
víru v posmrtný život, přisuzování neštěstí či náhod 
nadpřirozeným příčinám, připisování autorství písem-
ných nebo jiných druhů zákonů božské entitě apod.  
 Projekt je rozdělen do čtyř proudů: 
Kvantifikace hlavních univerzálních prvků nábožen-
ského repertoáru popisující jejich kulturní varianty a 

zdůrazňující ty, které nesdílejí tyto univerzální rysy, 
avšak vracejí se v průběhu historie a kultur. Shromáž-
děná data by měla vědcům umožnit pokusit se o vě-
deckou konstrukci náboženských tradic prehistorické-
ho lidstva. To může odhalit překvapivé informace 
o způsobu, jakým se náboženské představy a chování 
rozšířily v průběhu času po celé zeměkouli. 
Definování hlavní příčin existence a přežívání univer-
zálních náboženských tradic a identifikování kognitiv-
ních mechanismů fungujících v procesech zapamato-
vání a přenosu. Důkladné zkoumání vytváření a speci-
fických charakteristik představ „života“ po smrti, lid-
ského sklonu přisuzovat příčinnost událostí záměrným 
nadpřirozeným činitelům a změn v chování způsobe-
ných vírou v tyto činitele. 
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Vysvětlování skutečnosti, že každý prvek náboženského 
repertoáru představuje variace v různých nábožen-
ských tradicích v závislosti na jeho složitosti. 
Vytváření modelů pro simulování pozdějších trajektorií 
a transformací náboženských systémů. Zpočátku to 
bude pokus definovat „minimální balík“ kognitivních 
schopností a zákonů interakce potřebných k tomu, aby 
se náboženství objevilo v dané společnosti. Kromě 
stanovení nové formy náboženského fenoménu minu-
losti a současnosti mohou být tyto modely a jejich 
počítačové animace (Advanced Video Attribute Termi-
nal Assembler and Recreator – AVATAR) schopné si-
mulovat budoucí transformace náboženských tradic. 
 Poskytne-li počítačový program průkazné výsledky, 
mohl by se stát cenným nástrojem politického pláno-

vání. I když je náboženské chování prospěšné pro du-
ševní zdraví mnohých lidí, je zároveň stále hlavním 
zdrojem konfliktů. Důsledky tohoto projektu mohou 
proto znamenat lepší pochopení a možná dokonce 
velmi potřebnou předpověď náboženského vlivu na 
extrémismus, jako nebezpečnou netoleranci, která 
náboženství v dnešní společnosti často doprovází.  
 

AK 
 

Pramen: Geets, Jean-Pierre and M’Kele, Annick. Human 
science. Where does religious thought come from? research*eu, 
2010, No. 63, p. 38-39. 
http://www.cam.ox.ac.uk/research/explaining-religion  

 

Co nového v časopisech 
Journal of vocational education and training  

RUSSELL, Lisa, SIMMONS, Robin, THOMSON, 
Ron. 
Playing the number game: Connexions personal advis-
ers working with learners on entry to employment pro-
grammes. [Hra s čísly: Personální poradci Connections 
pracující se žáky při vstupu do programů zaměstnanosti.] 
JVET, Vol. 62, 2010, no. 1, p. 1-12, lit. 15. 
 Na přechod mladých lidí ze školy do zaměstnání nebo 
dalšího vzdělávání se vládní politika Spojeného království 
zaměřuje už 30 let. Nová Labour zavedla mnohé iniciati-
vy ve snaze snížit sociální vylučování zvýšením účasti 
mladých lidí v profesní přípravě. Článek pojednává 
o výzkumném projektu zkoumajícím opatření Vstup do 
zaměstnání (Entry to Employment – E2E) v severní Anglii. 
Uvádí zkušenosti odborníků z Connexions pracujících se 
žáky a učiteli u čtyř poskytovatelů E2E. Ukazuje, že tržní 
systém ovlivňovaný cíli a finančním omezením může 
mařit schopnost odborníků plnit potřeby mladých lidí 
potýkajících se s nepříznivými okolnostmi. 

 HIGGINS, Jane, NAIRN, Karen and SLIGO, Judith.
Vocational imagination and labour market literacy: 
young New Zealanders making education-employment 
linkages. [Profesní představivost a znalost trhu práce: mladí 
lidé na Novém Zélandu vytvářejí spojení mezi vzděláváním 
a zaměstnáním.] 
JVET, Vol. 62, 2010, no. 1, p. 13-25, lit. 43.  
Profesní představivost a znalost trhu práce jsou nejdůleži-
tější prvky účinného spojení mezi vzděláváním a zaměst-
náním. To bylo potvrzeno u 93 mladých lidí přecházejí-
cích ze střední školy do zaměstnání. Mladí lidé zvládají 
kariérní dráhu, jsou schopni pracovat na utváření identi-
ty, odhalit a rozvíjet své schopnosti a rozeznat relevantní 
možnosti a omezení v rámci infrastruktury, která umož-
ňuje zmapovat jasné kariérní dráhy. Tato analýza ukazuje 
způsoby, jak mladým lidem umožnit, aby si vytvořili 
objektivnější spojení mezi vzděláváním a zaměstnáním. 
  

  

YU, Christina Wai Mui 
Business curriculum and assessment reform in Hong 
Kong schools: a critical review from a competence-based 
perspective. [Kurikulum ekonomiky a reforma hodnocení 
v hongkongských školách: kritické posouzení z hlediska zalo-
ženého na kompetencích.] 
JVET, Vol. 62, 2010, no. 1, p. 27-50, lit. 71. 
Od září 2009 se na středních školách v Hongkongu pou-
žívá nové kurikulum, které se zaměřuje na tři ekonomické 
obory: management, finance a účetnictví. Žáci budou 
hodnoceni podle nové příručky. Účelem změn je připra-
vit žáky tak, aby se dovedli lépe přizpůsobit rychle se 
měnící společnosti byznysu. Článek popisuje kurikulum a 
hodnocení a navrhuje některé inovace, které by mohly 
zlepšit vytváření kompetencí žáků. 

 GVARAMADZE, Irakli
Low-skilled workers and adult vocational skills-upgrading 
strategies in Denmark and South Korea. [Pracovníci 
s nízkou kvalifikací a strategie zvyšování profesních dovedností 
dospělých v Dánsku a v Jižní Koreji.]  
JVET, Vol. 62, 2010, no. 1, p. 51-61, lit. 34. 
Výsledky výzkumu založeného na identifikaci klíčových 
prvků, např. času, nákladů a přístupu, které definují a 
ovlivňují formulaci a realizaci strategií zvyšování profes-
ních dovedností dospělých. Potenciální ohrožení pracov-
níků s nízkou kvalifikací způsobené technologickými 
změnami a podmínkami trhu práce. Příklady strategií 
používaných v Dánsku a v Jižní Koreji ukazují, jak pra-
covníci získávají dovednosti a integrují se do trhu práce. 
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Nové knihy v knihovně 
JANÍK, Tomáš, KNECHT, Petr, NAJVAR, Petr, PAVLAS, 
Tomáš, SLAVÍK, Jan, SOLNIČKA, David. 
Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koor-
dinátory pilotních a partnerských škol : výzkumná zpráva. 
1. vyd. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 161 s. 
ISBN 978-80-87000-36-6  Sg. 27007 
 V souvislosti s kurikulárními reformami dochází k průběž-
nému ujasňování vztahů mezi tvorbou a výzkumem kurikula. 
Kurikulární výzkum by měl přispívat k revizi kurikulárních 
dokumentů, přičemž by tato revize měla být východiskem 
k utváření kurikula pro školu budoucnosti. 
 
ŠTĚPANÍK, Jaroslav. 
Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe. 1. vyd. Praha : 
Grada, 2010. 109 s. (Vedení lidí v praxi) 
ISBN 978-80-247-2494-2  Sg. 27014 
 
WOODS, Thomas E., Jr. 
Jak katolická církev budovala západní civilizaci. 1. vyd. 
Praha : Res Claritatis, 2008. 206 s. Název originálu: How 
the catholic church built western civilization  
ISBN 978-80-904143-0-3  Sg. 27015 
 
BJORNAVOLD, Jens and COLES, Mike. 
Added value of national qualifications frameworks in im-
plementing the EQF. [Přidaná hodnota národní rámců kvali-
fikací při realizaci Evropského rámci kvalifikací.] Luxembourg 
: Publication Office of the European Union, 2010.  36 s. 
(European Qualifications Framework Series ; Note 2)  
ISBN 978-92-79-15214-6  Sg. 27018 
 
MC NERNEY, Oonagh. 
Strategic guide to successful use and dissemination of the 
results of research and development projects. [Strategický 
průvodce úspěšného využívání a šíření výsledků výzkumných a 
vývojových projektů.] 1. vyd.  Stuttgart : Steinbeis-Edition, 
2010. 100 s. ISBN 978-3-941417-27-4  Sg. 27019 
 
KOUKOLÍK, František. 
Mocenská posedlost. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 
278 s. ISBN 978-80-246-1825-8  Sg. 27029 
 
KOLÁŘ, Zdeněk a ŠIKULOVÁ, Renata. 
Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha : GRADA, 2009. 
199 s. (Pedagogika) ISBN 978-80-247-2834-6  Sg. 27020 
 
KASPER, Tomáš a KASPEROVÁ, Dana. 
Dějiny pedagogiky : období novověku a doba moderní : 
hlavní mezníky vývoje evropského školství : školství v ev-
ropské moderní společnosti : hlavní mezníky dějin výchovy 
: reformně pedagogické koncepce. 1. vyd. Praha : Grada, 
2008. 224 s. (Pedagogika)  
ISBN 978-80-247-2429-4  Sg. 27021 
 

KOLÁŘ, Zdeněk a VALIŠOVÁ, Alena. 
Analýza vyučování : vyučování jako dialog, řízení učení 
žáků, styly a způsoby hodnocení, komunikace, kooperace a 
interakce. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 230 s. (Pedagogika) 
ISBN 978-80-247-2857-5  Sg. 27022 
 
KASÍKOVÁ, Hana. 
Kooperativní učení, kooperativní škola. 2., rozšíř. a aktua-
liz. vyd. Praha : Portál, 2010. 151 s.  
ISBN 978-80-7367-712-1  Sg. 27023 
 
FENSTERMACHER, Gary D. and SOLTIS, Jonas F. 
Vyučovací styly učitelů. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. 124 s. 
Název originálu: Thinking about education: approaches to 
teaching ISBN 978-80-7367-471-7  Sg. 27024 
 
MIKOVÁ, Šárka a STANG, Jiřina. 
Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělává-
ní. 1. vyd. Praha : Portál, 2010. 295 s.  
ISBN 978-80-7367-587-5  Sg. 27025 
 
TOMKOVÁ, Anna, KAŠOVÁ, Jitka a DVOŘÁKOVÁ, 
Markéta. 
Učíme v projektech. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 173 s. 
ISBN 978-80-7367-527-1  Sg. 27026 
 
MÁLKOVÁ, Gabriela. 
Zprostředkované učení : jak učit žáky myslet a učit se. 
1. vyd. Praha : Portál, 2009. 116 s.  
ISBN 978-80-7367-585-1  Sg. 27027 
 
SKALKOVÁ, Jarmila. 
Obecná didaktika. 2., rozšíř. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 
2008. 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7  Sg. 27028 
 
CARRIÉRE, Jean-Claude a ECO, Umberto. 
Knih se jen tak nezbavíme. Rozhovory vedl Jean-Philippe de 
Tonnac. 1. vyd. Praha : Argo, 2010. 237 s. Název originálu: 
N'espérez pas de vous débarrasser des livres  
ISBN 978-80-257-0266-6  Sg. 27030 
 
Podnikání jako součást odborného vzdělávání a přípravy : 
projekt Best Procedure : závěrečná zpráva expertní skupiny.  
1. vyd. Praha : Evropská komise, 2009. 44 s.  Sg. 27031 
 
CEDEFOP. 
Modernising vocational education and training : fourth 
report on vocational education and training research in 
Europe: synthesis report. [Modernizace odborného vzdělávání 
a přípravy. Čtvrtá zpráva o výzkumu odborného vzdělávání a 
přípravy v Evropě. Souhrnná zpráva.] Luxembourg : Office 
for Official Publications of the European Communities, 
2009. 151 s. (Cedefop Reference series)  
ISBN 978-92-896-0574-8  Sg. 27033 
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LUOMI-MESSERER, Karin. 
Using the VQTS model for mobility and permeability : 
results of the Lifelong Learning project VQTS II. [Využití 
modelu VQTS pro mobilitu a prostupnost. Výsledky projektu 
celoživotního vzdělávání VQTS II.] Vienna : 3s Unterne-
hmensberatung GmbH, 2009. 95 s.  
ISBN 978-3-902277-31-2  Sg. 27034 
 Na projektu Vocational Qualification Transfer System II 
(VQTS II) se podílelo pět zemí: Rakousko, ČR, Německo, 
Malta, Nizozemsko. 
 
EURYDICE. 
Gender differences in educational outcomes : study on the 
measures taken and the current situation in Europe. [Gen-
derové rozdíly ve výsledcích vzdělávání. Studie o přijatých 
opatřeních a současné situaci v Evropě.] Brussels : Eurydice, 
2010. 140 s. : též francouzsky  
ISBN 978-92-9201-080-5  Sg. 27035 
 
KÖDITZ, Volker, PEEK, Rainer and SELLIN, Burkart. 
How should Europe handle globalisation? : an educational 
perspective : upper secondary education and vocational 
training : research report. [Jak by měla Evropa zvládnout 
globalizaci? Hledisko vzdělávání. Střední odborné vzdělávání a 
příprava. Výzkumná zpráva.] Brussels : Foundation for Eu-
ropean Progressive Studies, 2009.  41 s. + příl.  Sg. 27036 
 
KLÍNSKÝ, Petr a CHROMÁ, Danuše. 
Finanční gramotnost : úlohy a metodika. Praha : Národní 
ústav odborného vzdělávání, 2009. 105 s.  
ISBN 978-80-87063-26-2  Sg. 27038 
 

Znovuobjevené knihy 
ENTWISTLE, Harold. 
Education, work and leisure. 1. vyd. London : Routledge & 
Kegan Paul, 1970. 119 s.  Sg. 21909 
 We have already argued that vocational education ought 
properly to be regarded as an aspect of general education: that 
the opposition of general and special education is only justified 
as a protest against premature or exclusive emphasis upon a 
limited range of special studies. 
 
CARR, Archie. 
Afrika : země a život. Praha : Artia, 1971. 198 s.  Sg. 21917 
 Ksukol naslouchá, jestli se larva provrtává větví; nehtem 
poklepe na místo, pak protesá dřevo řezáky a svým dlouhým, 
štíhlým prstem vytáhne larvu z chodbičky. Tento zvláštní prst 
tedy zastává funkci zobáku a jazyka datlů a připomíná jednu 
pěnkavu na Galapágách, která si k vytahování larev ze dřeva 
vždycky utrhne trn kaktusu. 
 
BOURLIĖRE, François. 
Eurasie : země a život. Praha : Artia, 1971. 196 s.  Sg. 21918 

 Čilí a půvabní mufloni, vynikající šplhavci, představují pro 
Korsiku totéž co kozorožec a kamzík pro vnitrozemské horské 
řetězy. Spásají traviny, okusují listí a v křovinách macchie pak 
zejména plody, květy a listy planiky. V zimě někdy požírají 
jmelí a na podzim houby. 
 
BERTALANFFY, Ludwig von. 
Člověk - robot a myšlení : psychologie v moderním světě. 
1. vyd. Praha : Svoboda, 1972. 184 s.  
(Filozofie a současnost ; sv. 23)  Sg. 21945 
 Jestliže přidáme k úspěchům lopaty archeologů práci antro-
pologů, kteří pilně zkoumají to, co dosud zbylo ve stovkách 
současných primitivních kultur, pak se stávají zjevné zásluhy, 
měřítka a obrovské obtíže nové vědy – „kulturologie“. 
 
The Pelican Guide to English Literature. 1, The age of 
Chaucer / edited by Boris Ford. Harmondsworth : Penguin 
Books, 1971. 496 s. (Pelican Books)  Sg. 21947-1 
The Pelican Guide to English Literature. 2, The age of 
Shakespeare / edited by Boris Ford. Harmondsworth : Pen-
guin Books, 1971. 511 s. (Pelican Books)  Sg. 21947-2 
The Pelican Guide to English Literature. 3, From Donne 
to Marvell / edited by Boris Ford. Harmondsworth : Pen-
guin Books, 1970. 282 s. (Pelican Books)  Sg. 21947-3 
The Pelican Guide to English Literature. 4, From Dryden 
to Johnson / edited by Boris Ford. Harmondsworth : Pen-
guin Books, 1972. 512 s. (Pelican Books)  Sg. 21947-4 
The Pelican Guide to English Literature. 5, From Blake to 
Byron / edited by Boris Ford. Harmondsworth : Penguin 
Books, 1970. 316 s. (Pelican Books)  Sg. 21947-5 
The Pelican Guide to English Literature. 6, From Dickens 
to Hardy / edited by Boris Ford. Harmondsworth : Penguin 
Books, 1972. 517 s. (Pelican Books)  Sg. 21947-6 
The Pelican Guide to English Literature. 7, The modern 
age / edited by Boris Ford. Harmondsworth : Penguin Bo-
oks, 1972. 580 s. (Pelican Books)  Sg. 21947-7 
 
MENCLOVÁ, Dobroslava. 
České hrady. Díl první. 1. vyd. Praha : Odeon, 1972. 
435 s., 8 l. obr. příl. (České dějiny ; sv. 45)  Sg. 21853 
 Dražice jsou uvedeny už v r. 1264, a to hned jako 
„castrum“, což znamená, že hrad tehdy už skutečně stál. Založil 
ho Řehník z Litovic (u Unhoště), syn Budislava, předka později 
slavného rodu pánů z Dražic, který měl ve štítě v červeném poli 
větev s třemi stříbrnými vinnými listy. 
 
KOTARBINSKI, Tadeusz. 
Praxeologie. 1. vyd. Praha : Academia, 1972. 266 s.  
  Sg. 21856 
 Bylo výstižně řečeno, že tajemstvím dobré improvizace je 
dobrá příprava. Tento paradox vyjadřuje střízlivou a v podstatě 
jednoduchou pravdu. … Zkušenost ukazuje, že nesrovnatelně 
rychleji prověříme něčí překlad z cizího jazyka, jestliže nejprve 
čteme překlad a pak příslušné místo v originále, než když postu-
pujeme v opačném pořadí. 



 

 24 

mavé

měnu v systém
ové vzdělávac
daném stupn

ce a obsah v ši
přizpůsobené p
ednoduché za
gramy. Na p
lem je poskyt
í. Kromě toh
povahy. 

dní umělecké
je neformální
Klíče pro život
pitelně zabývá
nících určený
ináší elektron
spravuje Výzk
nizacemi přím
poskytovateli 
telství. 
Wiki obsahuj
tlující (nové)

u našli něco za

wikipedia.org/w

Odborné vzdělává
nna Konopáskov

 inter

mu předškoln
cí programy. J
i / pro daný o

irších oblastech
podmínkám r

avádět rámcov
omoc školám
tnout školám

ho jsou na po

Orien
láván

é; S – speciáln
í vzdělávání –
t – rozvoj klíč
á základními 
ých školám, k
nický Newslet
kumný ústav
mo řízenými 
vzdělávacích

je různé info
 termíny a d
ajímavého i p

Co je to p

Pangramy se
nich ověřit, 
důležité v ja
žluťoučký ků
třeba takhle
Další inform

/wiki/Pangram

Co no

Pokud 
vání po
střehy c
Cuzco n

ání v zahraničí v
vá, anna.konopas

netov

ního, základn
Jsou to nové 
obor vzdělává
h … Na zákl
regionu a loka
vé vzdělávací 

m byl proto v
m i jednotlivým

rtálu prezent

ntace na port
ní se odlišují b
ní; G – gymn
– příspěvky n
čových kompet

školami, kte
které nemají d
tter, jehož pra
v pedagogický
ministerstvem
služeb. Přisp

rmace a foto
alší užitečné 

pro sebe. http

pangram a

e v dnešní do
zda soubor p

azycích, které
ůň úpěl ďábe
: Příliš žluťoučký 

mace a seznam
m, http://en.w

ového v Pe

jste letos ještě
o Peru se Zuzk
cestovatelů o m
nebo Lima). h

vydává Národní ú
skova@nuov.cz, 

vé adr
 

Me

Rá
ního a střední

kurikulární d
ání a očekáva
ladě těchto rám
ality.“ (Pedago

programy ve
v rámci projek
m učitelům p
továny příslu

tálu je velmi 
barevnými zn

naziální; O – 
na toto téma 
tencí v zájmov
eré jsou nepo
dobré připoje
avidelné zasílá
ý a Národní 
m školství, s 
pívá do něj řa

ografie, dodáv
pomůcky a n

p://rvp.cz/  ww

a k čemu j

obě používají 
písma obsahu
é používají di
elské ódy. Př
kůň úpěl ďábelsk

my pangramů
wikipedia.org/

eru? 

ě nikde na do
zkou a Petrem
místech znám
http://jestrab.k

ústav odborného
tel. 274 022 13

resy
etodický p

ámcové vz
ho všeobecné
dokumenty, k
ané výstupy. C
mcových progr
ogický slovní
e školách a na
ktu METOD

prostor pro vz
šné dokumen

snadná, prot
načkami a pís
odborné a J –
jsou však v s
vém a neform
očetnější. Čás
ení na interne
ání si lze obje
ústav odborn
pilotními ško

ada odbornýc

vané jednotliv
nápady. Nem

ww.kliceproziv

je dobrý 

hlavně při v
uje všechna pí
iakritiku. Ne
i zvolení nev
ké ódy. Nebo se
pro různé jaz

/wiki/List_of_

ovolené nebyli
m. Krásné foto
mých z románů

olej.mff.cuni.cz

o vzdělávání, W
3, fax 274 863 3

portál  

zdělávací p
ého i odborné
které „vymezu

Charakterizují
ramů školy vy
ík, 2009.) 
a jejich základ
DIKA II vytv
zájemnou vým
nty a odborné

ože jednotliv
meny: P – př
– jazykové vz
oučasné době
álním vzděláv
st příspěvků 
et.  Výběr z 
ednat. 
ného vzdělává
olami, nestát
h organizací,

vými přispěv
musíte být přím
vot.cz  

ýběru počítač
ísmena dané n
jznámější čes

vhodného typ
e závada můž
yky najdete n

_pangrams  

, můžete zažít
ografie jsou do
ů, filmů a písn
cz/~vlk/peru/m

Weilova 1271/6, 1
380. 

programy
ého vzděláván
ují cílové zam
í je priority, c
ytvářejí školní 

dě vytvářet šk
vořen metodic
měnu názorů

né příspěvky t

vé stupně a d
ředškolní; Z –
zdělávání. Tm
ě publikován
vání. Nejvíce
je publiková
nejzajímavě

ání ve spolup
tní neziskový
, pedagogický

vateli, pedago
ímo pedagogo

čových fontů
národní abec
ský pangram 
pu písma mů
že projevit až
na stránkách w

t alespoň virtu
oplněny zajím
ní (např. jezer

mapa.html   

102 00 Praha 10

y  
ní předsta-

měření vzdě-
cíle, klíčové 
í vzdělávací 

kolní vzdě-
cký portál, 
, znalostí a 
teoretické i 

ruhy vzdě-
– základní; 

mavomodré 
ny na webu 
e příspěvků 
ána v tiště-
ějších pří-

práci s dal-
mi organi-
ých serverů 

ogický lexi-
ové, abyste 

ů. Lze si na 
cedy, což je 

zní: Příliš 
ůže vypadat 
ž při tisku. 
wikipedie.  

uální puto-
mavými po-
ro Titicaca, 

0, www.nuov.cz.. 


