
Kopicová z Národního vzdělávacího fondu by měla vést školství 
    

V chystané menšinové vládě ODS premiéra Mirka Topolánka by měla rozšířit řady nestranických odborníků. 
Čtyřiapadesátiletá ředitelka Národního vzdělávacího fondu (NVF) Miroslava Kopicová vybudovala za 12 let z fondu 
významnou odbornou autoritu pro otázky rozvoje lidských zdrojů nejen v Česku, ale i na evropské úrovni. Nyní má v 
chystané menšinové vládě ODS premiéra Mirka Topolánka rozšířit řady nestranických odborníků a vést školství. 
Kopicová má k němu vzhledem ke svému dosavadnímu působení velmi blízko. Je to "její téma", jak říká. Vzdělávací 
fond, který vede, se totiž zabývá zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a celoživotním vzděláváním. 
Fond založilo v roce 1994 ministerstvo práce a sociálních věcí s podporou Evropské komise. Vedle strategické a 
koncepční práce v oblasti lidských zdrojů se věnuje řízení a uplatňování programů spolupráce s Evropskou unií, tedy 
čerpáním peněz z fondů EU. Spolupracuje proto s řadou institucí státní správy, odborových a zaměstnavatelských 
organizací, s kraji, vzdělávacími institucemi či výzkumnými ústavy. V loňském roce tak NVF přerozdělil více než 30 
milionů korun z evropských fondů, dalších téměř 46 milionů korun získal vlastní činností. 
Sama Kopicová se dlouhodobě zabývá finančními nástroji EU, zejména programem Phare a Evropským sociálním 
fondem. Do léta letošního roku byla ředitelkou programu Leonarda Vinci. Je také členkou mnoha mezinárodních 
organizací, vede mimo jiné pracovní skupinu v rámci Středoevropské iniciativy, je členkou Poradního fóra Evropské 
vzdělávací nadace. 
Pod vedením Kopicové se NVF podílel také na přípravě reformy středního odborného školství či na návrhu politiky 
vzdělávání dospělých a na reformě veřejné správy. Podílela se také na Strategii pro rozvoj lidských zdrojů v ČR, 
kterou přijala vláda. Kopicová iniciovala rovněž vznik Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a byla její první 
místopředsedkyní. 
Miroslava Kopicová se narodila 3. října 1951. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před 
rokem 1989 pracovala ve státní správě - na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí a ve Státní komisi pro 
vědeckotechnický a investiční rozvoj. Nikdy nebyla členkou žádné politické strany. 
Od roku 1990 řídila programy spolupráce s EU v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky v rámci 
ministerstva práce a Agentury pro trh práce a sociální politiku. V roce 1994 se stala první ředitelkou NVF. 


