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V posledních letech pořádá Národní vzdělávací fond v závěru roku mezinárodní konference, 
které se zabývají dalším vzděláváním nebo vzděláváním dospělých. Jsou to konference, které 
jsou součástí aktivit tzv. Středoevropské iniciativy (SEI) – platformy 18 evropských zemí pro 
vzájemnou spolupráci, a jsou také touto iniciativou podporovány. Postupně se pro ně v rámci 
SEI vžilo označení Pražské fórum Lidské zdroje. V roce 2005 byla konference zaměřena na 
konkurenceschopnost, inovace a vzdělávání, v roce 2006 na financování dalšího profesního 
vzdělávání a v prosinci 2007 bylo jejím tématem Vzdělávání dospělých v regionech. 
Uskutečnila se pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
 
Konference se zúčastnilo na 70 odborníků z oboru vzdělávání dospělých ze 12 zemí. Hlavní 
skupinu českých účastníků tentokrát tvořili vzhledem k tématu konference odborníci z krajů, 
zpravidla z krajských orgánů odpovědných za vzdělávání nebo ovlivňujících vzdělávání 
v kraji.  
 
Obsah konference byl koncipován tak, aby účastníkům umožnil získat přehled o vývoji a 
způsobech podpory vzdělávání dospělých v regionech v různých evropských zemích. Po 
zahajovacích slovech ředitelky NVF Miroslavy Kopicové a zástupkyně SEI Slaveny 
Radovanović přednesla úvodní „nadnárodní“ referát renomovaná evropská odbornice na 
vzdělávání dospělých Evelyn Viertel, která nyní působí v jednom z orgánů EU – v Evropské 
vzdělávací nadaci (ETF). Zdůraznila mj. vzdělávání dospělých jako stěžejní faktor prosperity 
a konkurenceschopnosti regionů. O situaci ve vzdělávání dospělých v regionech ve svých 
zemích pak postupně hovořili Hans Konrad Koch (dlouholetý vedoucí pracovník německého 
Spolkového ministerstva vzdělávání a výzkumu), Slavica Černoša (ředitelka Ústavu pro 
vzdělávání dospělých v Lublani), Alfred Lang (ředitel Výzkumné společnosti Burgenland 
v rakouském Eisenstadtu) a Jana Smetanová (členka Rady Pardubického kraje odpovědná za 
rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost). V dalším obsahovém bloku 
pak na ně navázali István Kiszter (náměstek ředitele budapešťského Národního ústavu pro 
odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých), Andrea Pugliese z římské Nadace Brodolini a 
Michał Butkiewicz z radomského Ústavu pro udržitelné technologie v Polsku. Účastníci 
obdrželi publikaci ETF o koncipování strategií vzdělávání dospělých a publikaci NVF o 
kvalitě a flexibilitě lidských zdrojů v regionech ČR.  
 
Konference potvrdila, že v jednotlivých zemích se rozvoj vzdělávání dospělých podporuje 
prostřednictvím různých finančních i nefinančních pobídek. Z tohoto hlediska je Česká 
republika stále vzácnější výjimkou, kde se na národní úrovni takové pobídky dosud 
nezavedly, ačkoliv ukazatele účasti dospělých na vzdělávání jsou u nás ve srovnání s dalšími 
zeměmi podprůměrné.  
 
Účastníci ve svém hodnocení ocenili obsah i organizaci konference a doporučili, aby se 
v letošním roce v Praze uspořádala podobná konference.         
 


