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Kulatý stůl – Jak zvýšit zájem o další vzdělávání?  
 
Praha, 27. září 2007 – V rámci Týdne vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji, který 
pořádá Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, zveme zejména zástupce 
zaměstnavatelů, zástupce krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů, manažery a lektory 
dalšího vzdělávání i provozní pracovníky z této oblasti k debatě u kulatého stolu, která 
se koná  

 
v pátek 5. října od 10,00 do 12,00 hod. ve velkém sále Jihočeské 

hospodářské komory, Husova ul. 9, České Budějovice  
 

Tématem diskuse bude problém, jak zvýšit zájem o další vzdělávání, a to nejen u občanů, ale i 
u těch, kteří rozhodují o systému a účinnosti dalšího vzdělávání. Debatovat se bude o tom, jak 
překonat naše nelichotivé 21. místo v účasti na dalším vzdělávání, pokusíme společně 
analyzovat zábrany, které snižují motivaci lidí k dalšímu vzdělávání. Tématem bude i diskuze 
o přínosu kvality dalšího vzdělávání k této problematice a seznámení se současným řešením v 
rámci ČR. Vítáni jsou všichni ostatní, kteří o vývoji a účinnosti dalšího vzdělávání rozhodují 
nebo se na této problematice jakkoliv podílejí.  

Zástupce médií jsou samozřejmě srdečně zváni – jsou to právě oni, kdo mohou velmi účinně 
napomoci rozšiřovat a zintenzivnit diskusi na toto ožehavé téma celospolečenského významu, 
a tím i nalézat potřebná řešení. 

Za Národní vzdělávací fond o.p.s. se diskuse zúčastní a povedou ji:  

PhDr. Miroslava Mandíková - vedoucí útvaru Rozvoje lidských zdrojů Národního 
vzdělávacího fondu. Zodpovídá za tvorbu strategií a koncepcí v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů a dalšího profesního vzdělávání ve vazbách na trh práce a politiku zaměstnanosti. 
Řídila řadu systémových projektů Phare pro vzdělávání a rozvoj manažerů, jejichž výstupy 
 (např. Global Management, modulový vzdělávací program Řízení lidských zdrojů a systém 
marketingového vzdělávání CIMA) významně zvýšily kvalitu dalšího profesního vzdělávání 
v ČR. Je členkou EFMD a zakládající členkou Českého institutu pro marketing. 
 
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. - expert pro akreditaci vzdělávacích programů  je členem týmu 
Rozvoje lidských zdrojů Národního vzdělávacího fondu. Je zakladatelem a prezidentem 
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, externím učitelem katedry andragogiky a 
personálního řízení FF UK, předsedou týmu expertů certifikace Q-FOR, členem akreditační 
komise pro rekvalifikační vzdělávání při MŠMT, člen certifikační komise BI-VŠ, předseda 
dozorčí rady certifikačního orgánu ATKM, člen monitorovacího výboru JPD 3 a 
monitorovacího výboru OP RLZ při MPSV, člen hodnotící komise JPD 3 Magistrátu hl.m. 
Prahy. Je spoluautorem Certifikovaného kurzu lektorů AIVD a spoluautorem Oborové 
certifikace institucí vzdělávání dospělých.  

Zájemce nechť se registrují do 4. října do 09,00 hod. na níže uvedených kontaktech. 
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