
NVF: Vzdělávání dospělých je v ČR podprůměrné 
 
Česká republika silně zaostává za ostatními členskými zeměmi Evropské unie v oblasti dalšího 
profesního vzdělávání. V loňském roce naše země obsadila 21. místo z 25 v počtu osob, které se 
programů určených pro vzdělávání dospělých účastní, uvedl Národní vzdělávací fond (NVF) pro ČTK. 
 
Podle Národního vzdělávacího fondu by se situace v České republice mohla změnit za pomoci 
finančních prostředků z Evropské unie. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už zadalo 
zpracování návrhu systémových opatření, jejichž cílem by mělo být zajištění “dobré úrovně 
vzdělávacích institucí, lektorů a programů”, informovala včera ČTK. Náklady na zvýšení kvality dalšího 
profesního vzdělávání by měly podle MPSV dosáhnout 50 milionů Kč, přičemž část by měla být 
hrazena z evropských zdrojů. 
 
Návrh systémových opatření by mělo vypracovat sdružení NVF, KPMG a Bankovní institut vysoká 
škola a.s. (BIVŠ) prostřednictvím projektu “Kvalita v dalším profesním vzdělávání”. Na realizaci tohoto 
projektu se také podílí Svaz strojírenské technologie (SST), Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků ČR (AMSP ČR), Český institut pro akreditaci (ČIA). 
 
Cílem projektu, jehož realizace probíhá od 1. ledna do 31. července 2007, je “vytvořit a pilotně ověřit 
komplexní systém certifikace vzdělávacích institucí, certifikace lektorů a manažerů dalšího vzdělávání, 
akreditace programů a uplatňování dalších nástrojů zvyšování kvality nabídky v rámci dalšího 
profesního vzdělávání včetně informační podpory a navrhnout strategii pro jeho implementaci”. 
 
Zdeněk Palán z NVF, který je do projektu zapojen jako expert pro akreditaci vzdělávacích programů 
ČTK řekl: “Existuje tu celá řada útržkovitých věcí. My bychom je chtěli spojit do jednotného systému a 
provázat s poradenstvím.” Komentoval také situaci v České republice, kde za akreditace vzdělávacích 
programů jsou odpovědná jednotlivá ministerstva, která mají vlastní pravidla: “Určitá záruka kvality 
tam je, ale každý systém je jiný. Chybí zpětná kontrola i sankce za porušování pravidel.” 
 
Zdůraznil také, že projekt je sice dobrá věc, ale je pro vzdělávání dospělých je nutná také státní 
podpora. “Jsme snad jediná země v Evropě, která nemá uzákoněno další vzdělávání,” prohlásil. A 
dodal: “Stát do výuky dospělých také nedává peníze, vyjma rekvalifikací pro nezaměstnané či kurzů 
pro učitele a státní úředníky. Zcela chybí poradenství pro pracující.” 
 
V této souvislosti Zděnek Palán uvedl, že Česká republika “je v unijním porovnání na dobré úrovni v 
počtu firem, v nichž probíhá další vzdělávání zaměstnanců. České podniky ale na výuku vynakládají 
menší prostředky”. 
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