Zpráva o činnosti
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. za rok 2011
přednesená valné hromadě dne 17. dubna 2012
Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Scházíme se letos již po jednadvacáté, abychom se ohlédli za uplynulým ročním obdobím.
Výroční zprávu, se kterou Vás nyní seznámím, jsem již tradičně rozčlenil podle hlavních
oblastí zaměření naší činnosti.

1. Jednání výkonného výboru AIVD ČR
V období od minulé valné hromady proběhlo 7 pracovních zasedání výkonného výboru
(VV) týkajících se zajištění a kontroly plnění plánu činnosti, organizační a administrativní
agendy asociace a dalších úkolů spojených s chodem asociace a zajišťování aktivit
vyplývajících z plánu činnosti.
Všech sedm zasedání bylo věnováno činnostem, které je možno již považovat za téměř
stabilní, protože vyplývají z poslání asociace a jsou proto stále aktuální.
VV se zabýval především:
• kontrolou plánu činnosti a zajišťováním realizace plánovaných akcí,
• kontrolou rozpočtu a stavem hospodaření,
• stavem členské základny,
• zajištěním Týdnů vzdělávání dospělých,
• projektovou činností,
• publicitou a publikační činností,
• přípravou plánu činnosti na rok 2012,
• řízením a chodem kanceláře apod.
Všechny tyto otázky budou koneckonců předmětem vyhodnocení v této zprávě. Na rozdíl
od let minulých rád konstatuji, že se v nově složeném výboru, až na výjimky, značně
zlepšila účast členů VV na zasedáních, a tak všechna zasedání VV byla
usnášeníschopná. Dovolte, abych při této příležitosti poděkoval všem členům výkonného
výboru za jejich činnost ve prospěch asociace.
V souladu se značným rozvojem rozsahu činností asociace a především rozsahu
pořádaných akcí došlo od letošního února ke změnám v organizaci kanceláře. Proto
dovolte, abych Vás informoval, že se VV rozhodnul posílit kancelář asociace o organizační
pracovníci. Tuto funkci vykonává Kristýna Slomková. Dovoluji si tvrdit, že máme velmi
výkonnou kancelář a myslím, že se to již v této době příznivě odráží na celé činnosti
asociace. Dovolte tedy, abych kromě poděkování členům výboru poděkoval za práci i
výkonnému řediteli Mgr. Tomáši Langerovi a asistentce Dr. Mirce Dvořákové, protože
jejich činnost se myslím projevuje dosti výrazně.
Po překonání problémů se sídlem asociace díky iniciativě kanceláře máme dnes důstojné
a velmi dobře vybavené sídlo včetně učebny v centru Prahy, které jistě přispívá ke
zkvalitňování a dalšímu rozvoji naší činnosti. Rád se zmiňuji i o tom, že dobře vybavená
učebna je za režijní poplatek k dispozici všem členům asociace.
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2. Zajišťování kvality a činnost pracovních skupin
Vzhledem k některým kompetenčním i finančním problémům a sníženému zájmu se VV
rozhodl ukončit spolupráci s partnery a zrušit od roku 2012 naši dlouholetou aktivitu
„Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých“. V roce 2011 tento kurz absolvovalo v Brně
19 účastníků a 14 účastníků v Praze. S nezájmem se setkal i další společný kurz
„Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých.“ Přípravný tým již v současné době
připravuje nový kurz, pracovně nazvaný „Profesionální lektor“. Tento kurz je odpovědí
na připracovanou profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání, která je v současné době
ve schvalovacím řízení v rámci Národního soustavy kvalifikací. Připravujeme tedy kurz,
který nejen připraví na kvalifikační zkoušku, ale umožní i složení této zkoušky, protože
asociace bude i autorizovanou osobou dle zákona 179/2006 Sb., o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání. Schvalovací řízení uvedené profesní kvalifikace má být ukončeno
v rámci prvního pololetí t.r. a hned následně bude zahájen i tento nový kurz.
Kvalita v dalším vzdělávání je v rámci asociace především předmětem činnosti Pracovní
skupiny AIVD ČR pro kvalitu v dalším vzdělávání, která si vytkla za cíl formulovat jasná
a srozumitelná kritéria kvality dalšího vzdělávání, která by se měla stát i jedním
z vyznaných kritérií při výběrových řízeních. Skupina svoji činnost průběžně konfrontuje se
zájmy a možnostmi vzdělávacích institucí, proto se setkání pracovní skupiny zúčastnilo
přes 20 firem. Skupina se v roce 2011 sešla 7krát. Klíčová problematika, kterou se
skupina zabývala, byla příprava soutěže Lektor / lektorka roku, která úspěšně proběhla a
byla vyhlášena na konferenci v listopadu 2011.
Předesílám, že v současné době je připravena i další aktivita v oblasti kvality – vyhlášení
soutěže o titul Vzdělávací instituce roku.
Tato pracovní skupina se aktivně podílí na různých akcích, propagujících kvalitu v dalším
vzdělávání. Členové skupiny tvoří tvůrčí základ zpracovatelů části Kvalita v DV v rámci
projektu MŠMT Koncepce v dalším vzdělávání (KONCEPT), jehož nositelem je Národní
ústav pro vzdělávání (NÚV). Pro tento projekt jsme se podíleli na zpracování kvalifikačního
i hodnotícího standardu již zmíněné profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, včetně
jejich praktického ověření. V rámci uvedeného projetu se asociace podílela i na
zpracování připravovaného ratingu institucí dalšího vzdělávání. Pro členy asociace
v červnu 2011 uspořádala pracovní skupina kulatý stůl, který informoval o práci skupiny,
především o již zmíněném projektu MŠMT a jeho dopadech pro instituce dalšího
vzdělávání, o připravovaném ratingu vzdělávacích institucí a připravovaném standardu
profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.
Kvalitě v dalším vzdělávání jsme podřídili i naši tradiční konferenci v závěru minulého
roku, která se setkala se značným ohlasem v odborné veřejnosti.
Takže dovolte, abych i za tuto práci poděkoval všem 13 členům skupiny, především Ing.
Petru Kazíkovi (předsedovi této pracovní skupiny), místopředsedkyni Mgr. Janě Brabcové,
Dr. Marii Jírů, Mgr. Dušanu Bellovičovi, Ing. Dagmar Divišové, Dr. Bohumíru Fialovi a
dalším členům.
Úspěšně pracuje i Pracovní skupina AIVD ČR pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků. K ustavení této pracovní skupiny nás vedlo několik důvodů. Především
skutečnost, že o členství v AIVD ČR projevují stále více zájem i školy i skutečnost, že se
dalším vzděláváním zabývá stále více škol. Za poslední rok se pracovní skupina sešla
celkem sedmkrát. Ve své práci se věnovala třem základním tématům: kariérnímu řádu
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pedagogických pracovníků a s ním spojeným a připravovaným národním projektem v OP
VK, vzdělávání odborných učitelů a národním strategickým dokumentům v této oblasti.
Na základě poznatků a diskuzí nad Dlouhodobým záměrem MŠMT uspořádala pracovní
skupina 29. února 2012 odbornou konferenci „Rozvoj pedagogů v odborném vzdělávání
aneb Den navíc pro vzdělávání“, jíž se zúčastnilo téměř 80 osob v zasedací místnosti
MŠMT a mnoho dalších zájemců sledovalo konferenci online díky zajištění přenosu
členem asociace společností iCORD. Cílem konference bylo upozornit laickou i odbornou
veřejnost na situaci v oblasti profesního vzdělávání pedagogů odborných předmětů. Téma
konference tak přímo souviselo s podporou odborného vzdělávání a nelepšící se
uplatnitelností absolventů na trhu práce. Konferenci jsme pořádali ve spolupráci s
Hospodářskou komorou ČR a MŠMT.
Významné jsou i aktivity pracovní skupiny směrem k MŠMT. Pracovní skupina má svoje
zastoupení v Expertních skupinách ministra školství pro OP VK, její dva členové zasedají
v Pracovní skupině na podporu odborného vzdělávání MŠMT. Předseda pracovní skupiny
je pak zpravodajem projektu „Kariérní systém“ v rámci uvedené expertní skupiny.
I zde je na pořadu poděkování. Především předsedovi skupiny Dr. Robertu Gambovi,
místopředsedkyni Dr. Michaele Tureckiové, Ing. Dagmar Divišové, Mgr. Erice
Konupčíkové a dalším členům pracovní skupiny.

3. Projektová činnost
I v této oblasti aktivita asociace, především díky profesionálnímu vedení kanceláře,
značně narostla.
Jsme předkladateli a realizátory projektu Strategie Age Managementu v České
republice, v němž jsou našimi partnery Úřad práce Brno-město, Univerzita Palackého v
Olomouci, Masarykova univerzita, Finský institut pracovního zdraví (FIOH). Jedná se o
náročný projekt, který by měl přinést novou koncepci ve vzdělávání a přípravě na
uplatnění pro pracovníky 50+. Tento systém je velmi dobře propracovaný ve Finsku a
převzala jej většina zemí EU. Jedním z cílů projektu je i implementace tohoto finského
systému u nás. Doba trvání projektu: 9/2010-7/2012.
Dále byla v roce 2011 asociace partnerem s finanční účastí následujících projektů:
• Projekt KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v
kraji Vysočina. Předkladatelem projektu je ABS WYDA, s.r.o. Žďár nad Sázavou
(Mgr. Jaroslav Bezchleba). Partnery jsou kromě AIVD ČR ještě Okresní
hospodářská komora Jihlava a Institut pro vzdělávání dospělých. Doba trvání
projektu: 2010-2013.
Na okraj podotýkám, že v rámci tohoto projektu spolupořádáme 25. dubna 2012
v Jihlavě workshop na téma „Stávající a připravovaná legislativa v oblasti
vzdělávání dospělých“, se kterou jste byli seznámeni na stránkách AIVD ČR.
• Podílíme se i na projektu Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání
v Libereckém kraji, jehož předkladatelem je TIMA Liberec a dalším partnerem
Technická univerzita v Liberci. Doba trvání projektu: 2010-2012 (projekt byl
ukončen k 31.01.2012). V rámci projektu jsme se podíleli na vzniku tzv. databanky
dalšího vzdělávání v Libereckém kraji, která již na webu www.dvlk.cz funguje a
slouží. Spolu s partnerem TIMA Liberec jsme vydali publikaci „Další vzdělávání
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v Libereckém kraji“, která je pro zájemce k dispozici na webu www.aivd.cz či
v kanceláři asociace.
• Projekt Tandem training je také realizován v Libereckém kraji a týká se
tandemového vzdělávání českých a anglických lektorů. Jeho předkladatelem je:
MOST KE VZDĚLÁNÍ, o.s. Semily a partnerem kromě naší asociace je EDUCA –
vzdělávací centrum, s.r.o., Národní vzdělávací fond, o.p.s. Projekt byl ukončen
k 30.04.2011.
• Projekt Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce je realizován
v Jihočeském kraji a týká se tandemového vzdělávání českých a německých
lektorů. Jeho předkladatelem je V-Studio s.r.o. České Budějovice, partnery jsou
AIVD ČR a Národní vzdělávací fond, o.p.s. Doba trvání projektu: 2010–2012.
Projekt byl prodloužen – prodloužení bylo schváleno z důvodu finančních, do
31.08.2012.
•

Expertně se AIVD ČR zapojuje do řady dalších projektů, mj. do již zmíněného
systémového projektu Koncepce dalšího vzdělávání (KONCEPT), jehož cílem je
vytvořit koncepční a strategické zázemí dalšímu vzdělávání v ČR. Podobně
spolupracujeme s projektem Rozvoj a implementace Národní soustavy
kvalifikací (NSK2) i s projektem UNIV 2 KRAJE. Projekty jsou řešeny MŠMT a
NÚV v rámci OP VK.

4. Krajská zastoupení
Koordinátoři krajských zastoupení AIVD ČR (KKZ) působili v roce 2011 v 9 krajích ČR. V 5
z nich se podařilo zorganizovat setkání vzdělavatelů v kraji, s výjimkou 2 krajů jsou
koordinátoři zapojeni do práce hodnoticích komisí globálních grantů v rámci OP VK,
prioritní osa 3.2, při krajských úřadech a řada z nich spolupracuje s jinými významnými
organizacemi v krajích, jako jsou úřady práce, hospodářské komory, univerzity apod.
KKZ se velkou měrou podíleli na propagaci AIVD ČR v krajích, většinou se podíleli i na
aktivitách a propagaci TVD. Méně již na získávání nových členů.
Opět na okraj připomínám, že setkání KKZ se letos uskuteční v návaznosti na valnou
hromadu, a to dne 18. dubna 2012, tedy zítra v kanceláři AIVD ČR.
Pro rok 2012 byli VV jmenováni tito koordinátoři krajských zastoupení AIVD ČR:
Vysočina
Středočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Plzeňský

Veselý Pavel, Mgr.
Šmejdová Ivana, PhDr.
Holubář Antonín, PhDr.
Čmuchová Pavla, Ing., MBA
Brabcová Jana, Mgr.

Liberecký

Dittrich Martin, Ing.

Pardubický
Janeba František, Ing.
Královéhradecký Jírů Marie, PhDr.
Ústecký

Prošková Dagmar, Ing.

Karlovarský
Jihočeský

Výborná Jaroslava, Ing.
Vlček Luděk, PhDr.

ABS WYDA, s.r.o.
Středočeský vzdělávací institut AJAK
BEVE, spol. s r.o.
POE EDUCO, spol. s r. o.
Grafia, s.r.o.
Centrum vzdělanosti
Libereckého kraje
EUROCOM 2000, s.r.o.
Centrum andragogiky, s.r.o.
Rekvalifikační
a informační centrum s.r.o.
SCOMP Centre CZ s.r.o.
V-Studio, s.r.o
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Zatím nejsou obsazeny kraje Zlínský, Olomoucký a již tradičně Hl. m. Praha.
A opět poděkování, které tentokrát patří všem koordinátorům krajských zastoupení za
jejich práci pro asociaci v roce 2011. Novým koordinátorům přeji mnoho sil a všem hodně
pracovních úspěchů.

5. Týdny vzdělávání dospělých
V oblasti aktivit Týdnů vzdělávání dospělých jsme ve zprávě přednášené na loňské valné
hromadě formulovali tři základní otázky, které jsme se snažili v uplynulém roce, tedy
v roce 2011 řešit.
První otázka zněla:
1. Co je příčinou toho, že se stále nedaří uskutečnit aktivity TVD na všech krajích?
Pro řešení problémů spojených s touto otázkou byl rozšířen informační a poradenský
servis krajským koordinátorům. Ti získali potřebné informaci elektronickou cestou, v rámci
setkání koordinátorů a rovněž základní informace mohli získat na stránkách asociace.
Výsledkem této intenzivnější komunikace s garanty aktivit v krajích bylo to, že kromě
Středočeského kraje proběhly TVD ve třinácti krajích. V tomto případě vnímejme číslo 13
jako šťastné, protože udává, že 93 % krajů organizovalo TVD. Je to historicky nejvyšší
počet zapojených krajů do TVD.
Druhá otázka zněla:
2. Proč se nedaří zavést sadu aktivit, které se budou každý rok opakovat?
Při analýze aktivit, které jsou v rámci týdnů vzdělávání organizovány, jich má většina
charakter organizačně náročných aktivit. Často to vede k tomu, že členské organizace
jeden rok takovou aktivitu uspořádají a další rok již nemají dostatek energie stejnou
aktivitu opakovat. Navíc organizace náročných akcí naráží na vyšší náklady. Proto vidíme,
že některá vzdělávací instituce jeden rok zorganizuje konferenci a další rok, kdy by mohla
zúročit loňské zkušenosti, již takovou akci většinou nezopakuje. Najde se však v jiném
kraji jiná instituce a zorganizuje obdobnou akci. To vede k tomu, že nabídka aktivit
v jednom regionu je nesourodá a může se jevit jako nesystematická.
Pokud se však odmyslíme od požadavku opakovaných aktivit a shrneme skutečně
realizované aktivity v rámci TVD v roce 2011, můžeme konstatovat, že celkově bylo
realizováno 64 různých aktivit. Potěšující je, že převážná část těchto aktivit a to 53 (tj. 83
%) byla směrována pro cílovou skupinu potenciálních účastníků dalšího vzdělávání. A to je
skutečnost, která naplňuje základní požadavek TVD, tedy převážnou většinu aktivit
směrovat na osoby, které se vzdělávají.
Třetí otázka zněla:
3. Jaký je důvod toho, že po deseti letech výzev směrem k členům AIVD ČR, velká
část z nich nepřijala tuto myšlenku a nepodílela se na žádné aktivitě v rámci TVD?
Pokud bychom zkoumali podrobně počet organizátorů, kteří uvedených 64 aktivit v rámci
všech krajů realizovali, došli bychom k tomu, že téměř ve všech krajích aktivity garantuje
jediná vzdělávací organizace a to je většinou subjekt, v němž pracuje krajský koordinátor.
Při hledání důvodů a příčin tohoto stavu jsme přišli na to, že výzvy na organizování aktivit
v rámci TVD směřovali vždy téměř výhradně na krajské koordinátory a byly prosazovány
spíše organizačně náročnější aktivity. Tím bylo posilováno povědomí, že TVD organizačně
patří koordinátorům. Proto se většina členských organizací nezapojila do aktivit.
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I když lze konstatovat, že za rok 2011 se TVD posunuly opět kousek dopředu, musíme na
druhé straně říci, že v této oblasti máme stále rezervy.
V rámci výkonného výboru byla inovována dosavadní koncepce organizace TVD, kterou
bychom chtěli uvést do života v roce 2012. Hlavní směry této koncepce jsou zaměřeny na
to, že aktivity TVD budou rozděleny do tří úrovní. První úroveň bude zahrnovat aktivity
v rámci celé republiky – v rámci této úrovně proběhnou dvě velké aktivity, které bude
garantovat VV AIVD ČR. Druhá úroveň je krajská – v rámci každého kraje by měly
proběhnout jedna nebo dvě aktivity směrem k sociálním partnerům a zaměstnavatelům.
Aktivity v rámci kraje bude garantovat krajský koordinátor. Třetí úroveň pak bude místo
působení jednotlivých členských organizací AIVD ČR. Všechny členy povedeme
metodicky k tomu, aby uspořádali alespoň jednu motivační aktivitu směřovanou k
potenciálním účastníkům dalšího vzdělávání.
Metodická příprava a poradenská pomoc všem členům asociace bude zahájena na
zítřejším setkání krajských koordinátorů.
Slavnostní zahájení loňských Týdnů vzdělávání dospělých opět proběhlo v rámci zahájení
Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA v květnu 2011 v prostorách Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR za účasti celé řady významných osobností. Vlastní zahájení
akcí TVD pak proběhlo v září 2011 akcí, nazvanou „Grundtvig Day 2011 aneb Na
vzdělávání není nikdy pozdě!“. Akci, pod záštitou MŠMT, jsme pořádali spolu s Domem
zahraničních služeb MŠMT a Dánským velvyslanectvím v ČR. Přes nepřízeň počasí přišlo
několik set účastníků, kteří shlédli ochutnávky různých vzdělávacích programů a zajímavé
prezentace. Zároveň mohli soutěžit o 30 poukázek na 90% slevy na vzdělávání věnované
členy AIVD ČR.
Za zmínku jistě stojí také to, že po delším procesu se podařilo v roce 2011 zaregistrovat
„Týden vzdělávání dospělých“ jako ochrannou známku AIVD ČR. Přejme si tedy, aby TVD
2012 přineslo opravdu masové a viditelné aktivity, které osloví širokou veřejnost.

6. Vzdělávací akce
Lze konstatovat, že předsevzetí, daná plánem činnosti na rok 2011 byla splněna. Pořádali
jsme následující akce (uveden také počet účastníků akce):
Akce AIVD ČR v roce 2011
15.02.2011 Techniky práce s hlasem pro lektory
22.02.2011 Etika v rámci vzdělávání
08.03.2011 Rozvoj technik dobré paměti jako
efektivní nástroj seberozvoje
29.03.2011 Strategie Evropa 2020 aneb
Instituce dalšího vzdělávání a jejich
úloha v Evropské digitální agendě
06.04.2011 Dotek flamenka

PhDr. Věra Radváková
Ing. Juraj Eisel
Mgr. Miroslava Dohnalová
Ing. Zbyněk Dohnal
RNDr. Karel Vyhnal

12
12
16

Mgr. MgA. Helena
Bezděková
Ing. Bc. Hynek Valenta
20.04.2011 Evropské sítě odborného vzdělávání Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
a jejich fungování v ČR
Mgr. Martina Kaňáková
27.04.2011 Poslední rok dotací na vzdělávání a Mgr. Libor Manda
vzdělávací infrastrukturu
Ing. Petr Baláš
09.05.2011 Strategie Age managementu
Prof. PhDr. Milada

6
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31.05.2011 Dotační titul Školicí střediska:
Rozbor modelového příkladu
07.06.2011 Připravované nástroje zajišťování
kvality dalšího vzdělávání
27.06.2011 Legislativní změny a rekvalifikace
2011

03.08.2011 Prezentace virtuální učebny
25.08.2011 Systém dalšího vzdělávání a jeho
podpora strukturálními fondy

08.09.2011 Grundtvig Day
08.Plzeňský informační kotlík
09.11.2011
14.11.2011 Autorské právo pro vzdělavatele
dospělých
24.11.2011 Role kvality v dalším vzdělávání

07.12.2011 Aktivace pracovní energie
08.12.2011 Předvánoční setkání členů AIVD ČR

Rabušicová, Dr.
Doc. PhDr. Bohumíra
Lazarová, Ph.D.
Doc. Mgr. Petr Novotný,
Ph.D.
Mgr. Ilona Štorová
Ing. Petr Baláš
Ing. Petr Kazík
Mgr. Jana Brabcová
Mgr. Jakub Stárek
Mgr. Monika Měšťanová
Mgr. Jan Karmazín, MPA
PhDr. Lenka Vlčková
Mgr. Marie Fuksová
Mgr. Tereza Bucharová
Mgr. Monika Měšťanová
PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
Mgr. Ivo Jupa
Ing. Jolana Blažíčková, MBA
PhDr. Helena Marinková
Ing. Daniela Chamoutová
PhDr. Petra Drahoňovská

10
93

17
45

Mgr. Jana Brabcová
Ing. Ivana Sládková
Mgr. Klára Bezděková
Renata Steinerová
Mgr. Jiří Slavík

15

PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Mgr. Jakub Stárek
Mgr. Monika Měšťanová
PhDr. Eva Síkorová
Mgr. Klára Bezděková
Ing. Petr Kazík
Mgr. Jana Brabcová
RNDr. Zdeněk Somr
Ing. Jaromír Janoš
Mgr. Jaroslav Lhoťan
PhDr. Ing. Petr Krohe

79

Kurzy AIVD ČR v roce 2011
24.-25.02.2011 Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.
14.-15.04.2011 Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.
04.-05.05.2011 Problematika BOZP, PO a pojištění
04.-05.08.2011 Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.
29.-30.09.2011 Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.
20.-21.10.2011 Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.
15.-16.12.2011 Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.
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Kurzu Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb., který pořádáme ve
spolupráci s UP v Olomouci a MŠMT, se zúčastnilo celkem 74 osob.

7. Spolupráce s MŠMT a MPSV ČR a AIVD SR
MŠMT:
• připomínkování novely zákona 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání,
• připomínkování novely vyhlášky k zákonu – vyhl. 176/2009 Sb.,
• připomínkování nově připravovaného zákona o vzdělávání,
• připomínkování Dlouhodobého záměru MŠMT,
• účast na kulatých stolech k systémovým projektům OP VK,
• členství v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní
skupině pro systémové projekty OP VK,
• členství v Pracovní skupině pro občanské vzdělávání,
• členství v Pracovní skupině pro ECVET,
• členství v Komisi pro akreditaci rekvalifikační vzdělávacích programů,
• členství v Sektorové radě pro veřejné služby a správu,
• spolupráce na projektu KONCEPT,
• zprostředkovaná účast v Resortní koordinační skupině MŠMT,
• zprostředkovaná účast v Pracovním týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro
vzdělávání a lidské zdroje (tripartita),
• poskytnutí dotaze a záštity Týdnů vzdělávání dospělých,
• vrchní ředitel MŠMT Mgr. Jakub Stárek je aktivním členem VV.
MPSV:
• členství v Národním poradenském fóru,
• expertní spolupráce s Fondem dalšího vzdělávání,
• expertní spolupráce s odborem implementace ESF MPSV,
• záštita Týdnů vzdělávání dospělých,
• pracovník MPSV PhDr. Petr Kaplan je aktivním členem VV.
Úřad práce ČR:
• spolupořádání konference AIVD ČR ke kvalitě dalšího vzdělávání v listopadu 2011,
• záštita Týdnů vzdělávání dospělých,
• jednání o kvalitě ve výběrových řízeních.
AIVD SR:
• aktivní účast na Salónu ďalšieho vzdelavania v Bratislavě,
• aktivní účast na Fóru pre rozvoj celoživotného vzdelávania v Bratislavě,
• účast zástupců AIVD SR na akcích AIVD ČR.
Spolupráce s dalšími institucemi:
• Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
• Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
• Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,
• Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci,
• Národní vzdělávací fond,
• People Management Forum (dříve ČSRLZ),
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Asociace trenérů a konzultantů managementu,
Portál Edumenu.cz,
Portál Educity.cz,
Academia Economia (vydavatel odborného časopisu Andragogika),
Generali Pojišťovna,
Grada Publishing,
Hotel 1. republika,
European Association for the Education of Adults (EAEA)
a řada dalších.

8. Publikační činnost, publicita
Profesionalizace v řízení asociace se pozitivně projevila i v publikační činnosti. Pozitivně
lze hodnotit naše webové stránky i jejich aktuálnost. Myslím, že se velmi osvědčil
informační servis, který funguje již třetím rokem; v roce 2011 byl všem členům zaslán
celkem 25 krát. V minulém roce jsme také vydali 9 tiskových zpráv k různým aktuálním
problémům jak asociace, tak i k problematice dalšího vzdělávání a uspořádali 2 tiskové
konference.
Úroveň si udržuje i čtvrtletník Andragogika a myslím, že se z něj stal formálně i obsahově
časopis, který nás nejen reprezentuje na velmi solidní úrovni, ale především je pro nás i
přínosem informačním. V loňském roce byla vydána tradičně 4 čísla, i díky zvýšenému
příspěvku od AIVD ČR byla nově rozšířena o 4 další strany, tedy o 20 %.
V rámci dříve realizovaného projektu AIVD ČR „Inovační centrum pro rozvoj dalšího
profesního vzdělávaní“ byl vytvořen portál Andromedia.cz, první česká databanka
zabývající se dalším vzděláváním, která obsahuje, jak již všichni víme, on-line
andragogický slovník, aktuální informace, odborné publikace a dokumenty, analýzy a
statistiky, metody řízení a organizace, výukové programy a výukové metody, případové
studie a hry, metody poradenství apod. V roce 2011 byl vytvořen zcela nový web
databanky nejen s novým designem, ale také řadou nových funkcí.
V rámci publikační činnosti AIVD ČR jsme vydali sborník „Efektivní vzdělávání pro trh
práce“ a publikaci „Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů
využívaných v České republice a ve Finsku“, jako jeden výstupů již zmíněného
projektu.
Dále byla realizována inovace grafického designu AIVD ČR zahrnující nové roll-upy,
prezentační složky, bloky, propisky, tašky a několik dárkových předmětů. Většinu
z uvedeného máte možnost dnes vidět před sebou.
Zvýšila se i publicita asociace v médiích. I za loňský rok se jedná o desítky článků
informací, z nichž výběr přináším zde:
• Národní cena absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů – HR
forum 12/2012.
• Národní cena absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů –
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – iHNed.cz – 21. 11. 2011.
• Poprvé byly uděleny Národní ceny za absolventské práce z oblasti řízení a rozvoje
lidských zdrojů – Mgr. Tomáš Langer – Personalistika.sk.
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Poprvé byly uděleny Národní ceny za absolventské práce z oblasti řízení a lidí –
Mgr. Tomáš Langer – Euroguidance.cz
Češi potřebují k dalšímu vzdělávání konkrétní motivaci - Mgr. Tomáš Langer –
Novinky.cz – 9. 12. 2011.
Age management: Bez zaměstnávání starších to nepůjde – Muni.cz – leden 2011.
Starší zaměstnanci jsou obohacením. Firmy si to jen musí uvědomit – doc. Petr
Novotný - Muni.cz – 26. 11. 2011.
Age management: Bez zaměstnávání starších to nepůjde – Muni.cz - ??? –
26. 11. 2011.
Předáno ocenění Lektor/Lektorka roku 2011 - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. –
HR Management – 2. 12. 2011.
První titul „Lektor roku“ získala žena - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – Novinky.cz –
1. 12. 2011.
Kvalita vzdělání dospělých tématem významné konference – PhDr. Zdeněk Palán,
Ph.D. – Personalista.com - 28. 11. 2011.
Kvalita vzdělávání dospělých tématem významné konference - PhDr. Zdeněk
Palán, Ph.D. – Ucitelskenoviny.cz
Kvalitu vzdělávání má pozvednout celostátní soutěž - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.,
Ing. Petr Kazík – Novinky.cz – 25. 7. 2011.
Předáno ocenění Lektor/Lektorka roku 2011 - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. –
Managementnews.cz – 30. 11. 2011.
Předáno ocenění Lektor/Lektorka roku 2011 - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. –
Hrnews.cz – 30. 11. 2011.
Předáno ocenění Lektor/Lektorka roku 2011 - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. –
Vzdělání.cz – 25. 11. 2011.
Vyhlášena soutěž Lektor/Lektorka roku 2011 - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Ing. Petr
Kazík – Finance.cz – 1. 7. 2011.
Lektor roku 2011 vyhlášen - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – Personalista.com –
27. 11. 2011.
Jsou známi vítězové prvního ročníku Národní ceny absolventských prací z oblasti
řízení a rozvoje lidských zdrojů - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – Personalista.com –
28. 11. 2011.
Týden vzdělávání dospělých v roce 2011 v Pardubickém kraji – Noviny pro oblast
Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
V Praze se budou rozdávat poukázky na vzdělávání - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. –
Studentskéfinance.cz – 7. 9. 2011.
V Praze se budou rozdávat poukázky na vzdělávání - Mgr. Tomáš Langer,
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – Managementnews.cz – 7. 9. 2011.
V Praze se budou rozdávat poukázky na vzdělávání - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. –
Hrnews.cz – 7. 9. 2011.
Pozvánka SD: Grundtvig Day 2011 – Česká televize (pořad Sama doma)
Vyhrajte „vzdělání“ zdarma – Isenior.cz – 1. 9. 2011.
Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! – e-senior.cz –
8. 9. 2011.
Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě - cz.nykom.com –
4. 9. 2011.
Týden vzdělávání dospělých: Přijďte se učit! – Protišedi.cz – 5. 9. 2011.
Grundtvig Day 2011 představí možnosti vzdělávání dospělých – Vysokeskoly.cz –
1. 9. 2011.
Grundtvig Day 2011 představí možnosti vzdělávání dospělých – Euroskop.cz –
2. 9. 2011.
Strana č. 10 z 13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě – Nidm.cz –
23. 11. 2011.
Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! – Abicko.avcr.cz
(akademický bulletin) – 23. 11. 2011.
Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! – Euroguidance.cz
Zveme vás na Grundtvig Day 2011 – ambprag.um.dk (web dánského
velvyslanectví) – 23. 11. 2011.
8. 9.: Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě – Českáškola.cz –
4. 9. 2011.
Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! – Icm.cz – 6. 9. 2011.
Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! – Andromedia.cz –
17. 8. 2011.
Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě – Mšmt.cz
Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! – Naep.cz –
23. 11. 2011.
Češi tvrdí, že umějí s počítačem. Testy však ukazují něco jiného – Mgr. Tomáš
Langer – DNES - 8. 11. 2011.
Tomáš Langer: Starší člověk má velkou konkurenční výhodu – E15.cz – Mgr.
Tomáš Langer – 11. 10. 2011.
Češi, choďte více do kurzů, vyzývá stát – Lidové Noviny – Mgr. Tomáš Langer –
4. 10. 2011.
Vzdělávají se vzdělaní – Reflex - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 1. 9. 2011.
Finští experti na Age Management předají zkušenosti českým odborníkům –
Vzdělání.cz – 2. 9. 2011.
Finští experti školili v ČR odborníky pro práci s cílovou skupinou osob 50+ - Spoluna-mateřské.cz – Mgr. Ilona Štorová.
Finští experti školili v ČR odborníky pro práci s cílovou skupinou osob 50+ Učitelské-listy.cz - Mgr. Ilona Štorová – 17. 8. 2011.
7. ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA se zaměří na vzdělávání
v souvislostech – Evzdělávání.cz - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 12. 7. 2011.
7. ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA se zaměří na vzdělávání
v souvislostech – Vzdělání.cz - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 8. 8. 2011.
Finští experti na Age Management předají zkušenosti českým odborníkům –
Hrnews.cz – 2. 9. 2011.
7. ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA se zaměří na vzdělávání
v souvislostech – Vzdělání.cz - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
V září začnou týdny vzdělávání dospělých – Novinky.cz – Mgr. Tomáš Langer,
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 4. 8. 2011.
Týdny vzdělávání dospělých letos zaštítila dvě ministerstva – Hrnews.cz - Mgr.
Tomáš Langer, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 3. 8. 2011.
Týdny vzdělávání dospělých letos zaštítila dvě ministerstva – Hrforum.cz - Mgr.
Tomáš Langer, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 4. 8. 2011.
Týdny vzdělávání dospělých letos zaštítila dvě ministerstva – Clanky.vzdelani.cz Mgr. Tomáš Langer, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 9. 8. 2011.
Týdny vzdělávání dospělých letos zaštítila dvě ministerstva – Profit.cz - Mgr. Tomáš
Langer, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 4. 8. 2011.
Týdny vzdělávání dospělých letos zaštítila dvě ministerstva – Ceskaskola.cz - Mgr.
Tomáš Langer, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 4. 8. 2011.
Finové školili české odborníky, jak pracovat s lidmi nad 50 let – Právo.newtonit.cz –
Mgr. Ilona Štorová – 29. 6. 2011.
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Vzdělávání dospělých – Češi jsou prostě líní – Rozhlas.cz (rozhovor) – Mgr. Tomáš
Langer – 19. 7. 2011.
Finští experti školili v ČR odborníky pro práci s cílovou skupinou osob 50+ Abicko.avcr.cz – Mgr. Ilona Štorová
Finští experti školili v ČR odborníky pro práci s cílovou skupinou osob 50+ - Hrbusiness-partner.cz - Mgr. Ilona Štorová
Finští experti školili v ČR odborníky pro práci s cílovou skupinou osob 50+ - Prácejinak.cz - Mgr. Ilona Štorová – 23. 6. 2011.
Školení Age Managementu – Žurnál.upol.cz - 22. 6. 2011.
Finští experti školili v ČR odborníky pro práci s cílovou skupinou osob 50+ Hrexpert.cz - Mgr. Ilona Štorová – 22. 6. 2011.
Finští experti školili v ČR odborníky pro práci s cílovou skupinou osob 50+ Hrnews.cz - Mgr. Ilona Štorová
Finští experti školili v ČR odborníky pro práci s cílovou skupinou osob 50+ Managementnews.cz - Mgr. Ilona Štorová
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA, letos na téma: Vzdělávání v souvislostech
– Žurnál 29 Univerzity Palackého v Olomouci - PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. –
17. 6. 2011.
Celoživotní vzdělávání je cesta ke konkurenceschopnosti, shodli se odborníci –
Eurozpravy.cz – Mgr. Jakub Stárek, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – 26. 5. 2011.
Seminář o vzdělávání – Okno do kraje (magazín Zlínského kraje) – květen
2011/ročník VII.
Kroměřížský celostátní seminář o celoživotním učení již po osmnácté –
Kroměřížský zpravodaj – 5/2011 květen
Stárnoucí populace jako výzva pro ČR: Startují mezinárodní aktivity zaměřené na
pracovní uplatnění osob 50+ na trhu práce – Šedesátka.cz – Mgr. Ilona Štorová,
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
Diplom-ka.cz nabízí témata pro bakalářské a diplomové práce z praxe – Studenta –
20. číslo březen/2011.
Žebříčky – a chudák ministr – Uzs.cz – 9. 11. 2011.
Věkový průměr padesát let? Brzy to čeká i české firmy – Uzs.cz – 10. 1. 2011.
Pozdější odchod do penze bude od lidí vyžadovat víc učení i odvahy – iDnes.cz –
22. 3. 2011.
Age Management – strategie řízení zohledňující věk pracovníků – Učímse.cz –
16. 3. 2011.
Age Management – strategie řízení zohledňující věk pracovníků – Personalista.com
– 16. 3. 2011.
Finové přistupují ke stárnoucí populaci aktivněji než Češi – HRexpert.cz – prof.
PhDr. Milada Rabušicová, Dr. - 7. 2. 2011.
Finové přistupují ke stárnoucí populaci aktivněji než Češi – Personalista.cz – prof.
PhDr. Milada Rabušicová, Dr. - 7. 2. 2011.

9. Členská základna
K 01.01.2010 byl stav členské základny 149 členských institucí, k 01.01.2011 byl již stav
205 členských institucí. V roce 2011 ukončilo členství 34 institucí, naopak přibylo 38 členů.
Důvodem ukončení členství byla většinou hospodářská recese, resp. reakce na zvýšené
členské příspěvky u menších institucí. Stav k 31.12.2011 byl 209 členských organizací,
jsme tak jednoznačně největší odbornou organizací v oblasti dalšího vzdělávání v České
republice.
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Dovolte, abych závěrem konstatoval vlastní pocit. Myslím, že minulý rok byl pro asociaci
opět rokem dobrým a může předznamenat další příznivý vývoj i v tomto období, ne příliš
příznivém pro další vzdělávání. Věřím, že aktivita většiny členů výkonného výboru,
kontrolní komise, členů pracovních skupin, koordinátorů krajských zastoupení i aktivní
přístup většiny členských organizací přinese užitek nám všem.
Myslím, že období od minulé valné hromady lze nazvat obdobím další aktivizace AIVD
ČR. Vzhledem k rozsahu členské základny i rozsahu plánované činnosti, o které budete
následně hlasovat, bylo myslím usnesení VV profesionalizaci kanceláře asociace jedinou
možnou cestou.
Dovolte, abych při této příležitosti poděkoval kanceláři asociace a všem členům
výkonného výboru a kontrolní komise, jakož i všem členům asociace, kteří přispěli svojí
prací k naplnění našich cílů.
Děkuji i Vám všem za důvěru, se kterou zůstáváte aktivními členy asociace. Přeji všem
hodně zdaru ve veškeré naší činnosti.
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