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EDITORIAL

Spotřeba či investice?
Tohle je velmi osobní krize.
Co se stalo v posledních měsících, se týká každého z nás
- i když každého trochu jinak.
My, vzdělavatelé dospělých,
jsme ze dne na den přišli o práci, protože „chodit
do práce a domů“ neznamená, že lze navštěvovat prezenční školení. Vzdělávali
jen ti, kdo byli připraveni na online, a to včetně zákazníků. Tedy mizivé procento.
V České republice je více než 9 000 vzdělávacích subjektů, které vzdělávají dospělé. Je to pestrý pelmel
- společnosti, neziskovky, knihovny, všechny druhy
škol, speciální oddělení výrobních firem i OSVČ. Kromě škol a knihoven, které jsou dotovány ze státního
rozpočtu, všechny tyto subjekty hlásí nikoli „pokles
zakázek“, ale zásadní existenční problémy.
Při zákazu činností i následném uvolňování opatření se ukázalo, co z oboru vzdělávání dospělých
vlastně zákonodárci znají. Tady se uplatnil běžný
myšlenkový můstek: vzdělávání = školství. A to bylo
přece zakázáno. Později se v tabulce vyjmenovaných zakázaných či omezených oborů na stránkách
MPO objevilo, že „jazykové školy a odborná školení“ mohou být provozovány pouze přes internet.
V uvolňovacích opatřeních pak byly jmenovány
„jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky“
a autoškoly. Znamená to, že ostatní jazykovky nesměly otevřít? A co další typy vzdělávání? Teprve
na řadu našich podnětů na různé státní orgány se
na stránkách MŠMT objevila informace, že lze „pořádat vzdělávací akce od 11. 5. 2020 v počtu do 100
osob za dodržení dalších povinných opatření“ - zejména povinného ochranných pomůcek nosu a úst,
dodržení rozestupů 2 metry a k dispozici má být nádoba na dezinfekci rukou. Jestli přerušení činnosti
na dva měsíce nezdecimovalo vzdělavatele dost,
hygienická opatření přispějí. Větší prostory, štíty,
povinná dezinfekce, to jsou prostě náklady navíc s poloviční kapacitou platících klientů. Malé cvičení
z matematiky: Jak velký sál si musíte pořídit, abyste
mohli pořádat přednášku pro 300 osob?
Jaký je výhled do budoucnosti?
Máme před sebou řadu měsíců, kdy o naše služby
(prezenční či online) nebude zájem - podniky do-

hánějí ztrátu a kurzy odkládají na neurčito, rodiče
přetížení vzděláváním potomků v domácnostech
nechtějí monitor ani vidět stejně jako ti, kdo měli
v předchozích měsících home office. Možná se budou vzdělávat nezaměstnaní, kterých bude čím dál
víc - tedy pokud úřady práce budou mít včas vysoutěženy vzdělávací zakázky...
Pomůže stát neškolským vzdělávacím institucím?
Pokud jste poslali lidi „na překážky“, stát vám v Antiviru vyplatí jen 60 % náhrad, leda byste v usneseních vlády našli něco konkrétního o vzdělávání dospělých. Jako OSVČ si na náhrady nesáhnete, pokud
jste zároveň měli krátký úvazek třeba na nějaké VŠ.
O úhradě nájmů a dalších nezbytných nákladech
ani nemluvě...
Chápu, že i podnikatel ve vzdělávání má mít „vatu
na přežití“, jak nám vysvětlila ministryně spravedlnosti. Jenže kde vzít rezervy, když je obor dlouhodobě drancován zleva zprava povinnými výběrovými
řízeními na cenu? A co víc - v projektech OPZ s jednotkovými náklady se realizátoři vyhýbají výběrovým řízením na dodavatele vzdělávání zaměstnáváním lektorů „na dohodu“ (DPP, DPČ). Je to podobné,
jako kdybyste si pro své dítě místo školy angažovali
jen paní učitelku, a tím obešli školu s jejími zbytečnými technicko-administrativními náklady...
Zatímco se politici předhánějí v populistických návrzích, co kde podpoří, zapomínají, že spotřeba a investice se zásadně liší. Pokud by smysluplně uvažovali, co do budoucna podpoří rozvoj této země,
mohly by se na seznamu vedle poukázek na trávení
dovolené objevit i vouchery na individuální vzdělávání občanů. Nebo by nějakou osvícenou hlavu
mohlo napadnout spojit kurzarbeit se vzděláváním,
ostatně v minulé krizi se to velmi osvědčilo.
I vzdělavatelé dospělých se musí leccos rychle naučit - modernizovat a zatraktivnit své produkty,
pro případ další vlny pandemie mít v záloze online
kurzy, číst mezi řádky usnesení vlády a vysvětlovat
zákazníkům, že správně pojaté vzdělávání dospělých
se může stát základním výrobním prostředkem. Podporujme se vzájemně a spolupracujme! 		
			
			

Jana Brabcová
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Chci poděkovat všem členům naší asociace za veškeré
podněty, příklady i odvahu prezentovat své vlastní konkrétní zkušenosti z jednání s úřady. Děkuji za důvěru, se
kterou se na AIVD ČR obracíte, i za ochotu sdílet dokumenty či právní stanoviska ve prospěch celku. I proto jsme
zřídili uzavřenou skupinu Členové AIVD ČR na Facebooku
- www.facebook.com/groups/451951225524246.
V rychlém a efektivním sdílení je síla!
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Jana Brabcová

Citát na květen:
„Je hanba, že se někdo
dovede namáhat po mnoho
let, aby se stal dobrým
lékařem, obhájcem, učitelem
nebo geometrem, a přitom
není ochoten namáhat se
příslušně dlouhý čas, aby se
stal dobrým člověkem.“
Galén,
římský lékař, chirurg a filozof
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Další obětí koronaviru jsou vzdělávací instituce
Obor vzdělávání dospělých je pro oči médií
i veřejnosti na rozdíl od škol prakticky neviditelný, přestože hraje zásadní roli především
v profesním životě člověka.
„Na odborných fórech se o celoživotním
učení mluví jako o základní podmínce v době
Průmyslu 4.0, ale náš obor je stávajícími opatřeními prakticky zdevastován,“ říká Jana Brabcová,
prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR). Vzdělavatelé byli nuceni

lávání dospělých, snad s výjimkou poskytovatelů
některých online kurzů, což je zatím spíše marginální část trhu,“ sdělila Brabcová.
V republice se vzděláváním dospělých zabývá
více než 9 000 subjektů, ať už se jedná o firmy,
organizace, lektory, NNO a další typy subjektů.
Na vzdělavatele jsou dále navázáni poskytovatelé dalších služeb – pronajímatelé konferenčních prostor, hotely, cateringové společnosti, restauratéři i kulturní instituce. Narozdíl

Lektoři jako OSVČ mají šanci získat „pětadvacítku“, vzdělávací instituce jako zaměstnavatelé zase mohou požádat o příspěvek na mzdy
zaměstnanců z opatření Antivirus. Právní výklady se ovšem liší, zda se jedná o zákaz či
omezení provozu (opatření A) nebo zda jde
o ztrátu zakázek (opatření B). Odpovědnost
za rozhodnutí „poslat lidi na překážky“ (a podle
jakého paragrafu) je ovšem na zaměstnavateli.
Žádný ze státních orgánů dosud neřeší náklady
spojené s běžným provozem – nájmy, energie, sítě… Příjem je nulový, náklady jsou konstantní. A jsou stejně jako u jiných profesí (restaurace, kadeřníci, kosmetičky atd.) vysoké.
Řešením situace není ani online vzdělávání.
Jak praxe ukázala, připraveni nejsou potenciální účastníci v domácnostech či firmách
a ani sami vzdělavatelé. Akreditační orgány
(MŠMT ČR, MPSV ČR) u akreditovaných kurzů
po intervenci AIVD ČR sice nově připouštějí
online výuku u teoretických částí kurzů, ovšem s dalšími podmínkami, např. obrazová
či zvuková dokumentace celého kurzu či maximální trvání 2× 90 minut. Online se s úspěchem vedou některé přednášky, vyučují jazyky
či PC dovednosti, ale zdaleka ne všechny kurzy
lze vést formou videokonferencí prostřednictvím různých aplikací.

ze dne na den přerušit realizaci prezenčních aktivit z důvodu vyhlášení nouzového stavu a souvisejících vládních opatření v České republice,
a to nejen u akcí nad 30 osob. Kurzy, školení,
přednášky a další akce byly zrušeny ze strany veřejných zadavatelů (úřady práce), firem i jednotlivců. „Tato situace se týká celého oboru vzdě4

od školských subjektů či knihoven, které také
mohou vzdělávat dospělé, ostatní vzdělavatelé nemají nárok na financování své činnosti
od státu. A stát prozatím nepřipravil žádnou
pomoc tomuto odvětví, na které budou kladeny velmi brzy velké úkoly při rekvalifikacích
a zvyšování kvalifikace dospělých celé ČR.

Řada vzdělávacích aktivit je totiž založená
na vyšší míře interaktivity, než kterou běžné aplikace umožňují. Problémem je také přetížená
síť a stres účastníků, kteří se aktuálně doma učí
s dětmi či mají home office – v takové situaci je
prakticky nemožné, aby se sami učili nové znalosti, natož pak dovednosti. Jak chcete například
online naučit budoucí chůvu nepřímou srdeční
masáž nebo ošetřit zranění dítěte? Velké množství profesně zaměřených kurzů nelze online řešit vůbec, neboť nácvik dovedností je podmíněn
např. prací školeného na zařízení pod dozorem
školitele. Některá zákonná školení nelze v důsledku nouzového stavu provést řádně a včas.

Představa některých technokratů o nahrazení
prezenčních kurzů online výukou se zatím nenaplnila. Nepřispívá k tomu ani přetíženost
obyvatelstva změnami ve způsobu života
a nutností být online v pracovním i soukromém životě – chuť vzdělávat se přes obrazovku se pak rychle ztrácí.
Je pravděpodobné, že i po ukončení nouzového stavu bude motivace ke vzdělávání
na straně zaměstnavatelů i veřejnosti minimální, protože v práci se budou koncentrovat na výrobní výsledky a znovunastartování
obchodních vztahů. V privátním životě budou lidé chtít kompenzovat vše, co nyní nemohou – bavit se, užívat si života. Vzhledem
k tomu, že před nouzovým stavem se v ČR
vzdělávalo dle údajů MŠMT cca 8–10 % dospělé práceschopné populace, mohou být tato
čísla po ukončení antivirových opatření přechodně ještě nižší. Pro vzdělavatele dospělých
to znamená minimálně půlrok bez zakázek,
s rizikem velmi nejasné budoucnosti.
„Domníváme se, že změny a zvyšování kvalifikace budou důležitou oblastí při následné
restrukturalizaci trhu práce. Rádi bychom, aby
vzdělávací instituce byly v takové kondici, aby
mohly k této obnově zaměstnanosti účinně
přispět,“ doplňuje prezidentka Brabcová.
(text tiskové zprávy AIVD ČR 17. 4. 2020)

Víte, že...

i když od 11. 5. 2020 lze realizovat
vzdělávací aktivity prezenčně, může
být udělena sankce za nedodržení minimální bezpečné vzdálenosti?
Jde o platné mimořádné opatření
a hygienické stanice jsou oprávněny kontrolovat jeho dodržování.
V Praze již padla pokuta 25.000 Kč...
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Dopady pandemie
na vzdělavatele dospělých

• Všechny vzdělávací akce pro knihovníky i pro
veřejnost jsme zrušili, funguje jen Virtuální univerzita třetího věku ve které studují účastníci
Výsledek dotazníku členům AIVD ČR k 14.4.2020
on-line.koronaviru
- škody vzniklé následkem opatření k pandemii
Odpovídalo 66 institucí od 18.3. do 10.4.2020

Výsledek dotazníku členům AIVD ČR

Odpovědi ze všech krajů ČR

Odpovídalo 66 institucí od 18. 3. do 10. 4. 2020

FinančníFinanční
výpadek výpadek
v institucích
v institucích
dělá v průměru
dělá v průměru
84%, nepocítí
84%, ho
nepocít
jen i
dotovanédotované
státem - knihovny,
státem - knihovny,
školská zařízení
školská apod.
zařízení apod.

• Nulová činnost seminární, kurzová a konferenční, tedy tam, kde měli být lidé
• Zrušení všech pořádaných seminářů v našich
prostorách
• Zastavení činnosti Institutu vzhledem k vládním vyhlášením. Provádíme školení v manuálních technikách a není možná výuka on line.
Jsme zcela závislí na přímém kontaktu s účastníky vzdělávacího programu.

Můžete změny, které se odehrály, blíže specifikovat?
(uvádíme první část odpovědí

• Zrušení všech kurzů, seminářů, worskhopů pro veřejnost
Výsledek
dotazníku
členům
AIVD ČR k 14.4.2020
od 16. 3. 2020. Postupné zrušení
skoro všech
firemních
kurzů
- škody vzniklé následkem opatření k pandemii koronaviru
• Naše vzdělávací centrum je uzavřené, nepropo vyhlášení nouzového stavu. Zaměstnanci na home office
Výsledek dotazníku členům AIVD ČR k 14.4.2020
bíhá
žádná výuka. Protože se specializujeme
66 institucí
od 18.3.
do 10.4.2020
a později na nucené dovolené. Odpovídalo
Dodavatelé
kurzů
vesměs
živ- škody vzniklé následkem opatření k pandemii koronaviru
na rekvalifikační kurzy, není možné nahradit je
nostníci - lektoři, překladatelé téměř
úplně
bezkrajů
příjmů
Odpovědi
ze všech
ČR až na pár
Odpovídalo 66 institucí od 18.3. do 10.4.2020
jinou než prezenční formou studia. Veškerá činkurzů formou on-line.
nosti vzdělávacího centra se tedy zastavila.
Odpovědi ze všech krajů ČR
Omezení všech našich služeb asi na 95 %.
Změny na trhu vzdělávání po vyhlášení mimořádné situace •
pocítilo
cca 95%
Rušení
jižinstitucí
objednaných kurzů, rušení objedKurzy jsme přesouvali na náhradní termíny květen - červen, nánaných termínů a jejich překládání na pozdější
hradní termíny nám účastníky nepotvrzují a nebo ruší. Situace je
termíny
stejná jak pro otevřené kurzy, tak i kurzy zakázkové, které nám
• zrušené kurzy v hodnotě větší než 700 000 Kč
organizace ruší. Na kurzy v květnu i v červnu organizace nepři(do června 2020), navíc do našich draze pronaVýsledek dotazníku členům AIVD ČR k 14.4.2020
hlašují v současné době žádné účastníky, z řady úřadů a organijatých
škody vzniklé následkem opatření k pandemii koronaviru prostor nesmí vstoupit jiná osoba, než
zací máme zpětnou vazbu o zákazu přihlašování někdy i do-konce
náš stálý zaměstnanec
června. Pak nastává prázdninové období, kdy jsme kurzy nenabíOdpovídalo 66 institucí od 18.3. do 10.4.2020
• Klienti hromadně ruší naplánovaná školení
zeli po negativních zkušenostech, že nebyl o ně zájem. Jedná se
Odpovědi ze všech krajů ČR
a jiné aktivity.
tedy o výpadek příjmů za minimálně 5 - 6 měsíců.
• Prudký pokles klientů, rušené akce z důvodů mimořádného
Změny na trhu vzdělávání po vyZměny na trhu využívat
vzdělávání po
vyhlášení mimořádné situace pocítilo cca 95% institucí
stavu - neochota lidí se scházet, nemožnost
konferenční
hlášení mimořádné situace pocítilo
areály (víkendové pobyty se vzděláváním).
trhu vzdělávání po vyhlášení mimořádné situace pocítilo cca 95% institucí
ccaZměny
95%nainstitucí
• Firmy přestaly vysílat své zaměstnance na školení z důvodu
prevence.
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BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
PRO ČLENY AIVD ČR
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Pr
„karantény“ a včerejší názor pana Prymuly o pravděpodobném
lečností Frank Bold stala partnerem stránky koronavirus.frankbold.org
www.aivd.cz,
www.aivd.cz,
kancelar@aivd.cz,
kancelar@aivd.cz,
tel. 734605219,
tel. 734605219,
724256474724256474
prodloužení minimálně současného stavu vypadá na nemožnost
Speciální link pro členy AIVD ČR na bezplatnou právní poradnu je zde:
konat kurzy do konce května, možná června. Navíc stejně jako
https://koronavirus.frankbold.org/dotaz AIVD
většina organizátorů vzdělávání víme, že o prázdninách seZměny
kurzy
na trhu vzdělávání po vyhlášení mimořádné situace pocítilo cca 95% institucí
nedají dělat. Znamená to tedy, že od 12. 4. až do konce srpna
Pod tímto linkem budou zodpovězeny vaše dotazy přednostně.
budeme mít nulový příjem a pokud budeme chtít v září v naší
Své dotazy vepíšete do formuláře a obdržíte odpověď právníka. Kopie dotazů a odpovědí budeme
činnosti pokračovat, budeme muset po celou dobu platit mzdy.
monitorovat. V případě využitelnosti dotazu pro ostatní firmy bude dotaz anonymizován a odpoPomohlo by tedy, pokud by se na nás jednoznačně vztahovalo
věď zveřejněna. Než ale začnete psát dotaz, podívejte se prosím, jestli odpověď již není k dispozici
včerejší rozhodnutí vlády, hradit 80% mezd provozům, které byly
zde: https://koronavirus.frankbold.org
v důsledku současné situace uzavřeny.
Asociace institucí vzdělávání dospělých, z.s., Karlovo nám. 14, Praha 2
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www.aivd.cz, kancelar@aivd.cz, tel. 734605219, 724256474

Asociace institucí vzdělávání dospělých, z.s., Karlovo nám. 14, Praha 2

názor

Aktuálně

Dva měsíce, které otřásly naším světem

Zachraňte svého vzdělavatele!

Usnesením vlády České republiky č. 199 byly
ode dne 13. 3. 2020 zakázány vzdělávací akce
nad 30 účastníků, usnesení vlády č. 215 ze dne
15. března 2020 zakázalo volný pohyb osob,
mezi výjimkami vzdělávání dospělých není uvedeno. Nadto toto usnesení doporučilo zaměstnavatelům „omezit výkon prací, které nejsou
významné pro zachování činnosti zaměstnavatele“. Těmito opatřeními bylo vzdělávání dospělých omezeno na jedinou činnost - online.

Mluví se o krachujících cestovkách, vymýšlejí se
vouchery pro dovolené, poukázky do restaurací
a kadeřnictví... Dokonce některé kraje svým
zaměstnancům přispějí na využití osobních služeb. Proč v tom výčtu služeb není vzdělávání?

OD 11. 5. 2020 BYLO POVOLENO OBNOVENÍ
PREZENČNÍCH AKTIVIT VE VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH.
Od 11. 5. 2020 je možné obnovit neškolské
vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů,
rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů do
100 osob. I zde ale platí přísná hygienická
opatření při organizaci výuky.
Zdroj MZ 5. 5. 2020, MŠMT 9. 5. 2020

Co pomůže oživit vzdělávání dospělých?
Návrhy členů AIVD ČR, schválené výkonným výborem 24. 4. 2020
1/ snížení DPH na neškolské vzdělávací aktivity - 10%
2/ spojení kurzarbeitu se vzděláváním - podobně jako projekt Vzdělávejte se v minulé krizi
3/ zavést vouchery na vzdělávání dospělých, hrazené z prostředků EU - podobně jako kdysi
Ministerstvem školství plánovaný projekt PIVO (projekt individuálního vzdělávání obyvatelstva) profesní, jazykové, ICT a další kurzy směřující k posílení pozice člověka na trhu práce
4/ prodloužení platností akreditací a autorizací o promarněnou dobu (min. 3 měsíce)
5/ nová výzva pro soutěžní projekty v rámci OPZ pro nové cílové skupiny - čerstvě propuštění,
zájemci o zaměstnání bez omezení věku, uchazeči o zaměstnání bez omezení délky evidence, zaměstnavatelé - téma- rychlý návrat na trh práce, rekvalifikace
6/ akceptování online synchronního vzdělávání („videokonference“) jako relevantní alternativu
pro prezenční kurzy tam, kde je to smysluplné - tedy nejen po dobu nouzového stavu (teoretická
část rekvalifikací, výuka v projektech OPZ apod.)
7/ do 2 mil. vyjmout vzdělávání dospělých z veřejných zakázek (urychlení procesu objednávky
a realizace), včetně rekvalifikací pro ÚP ČR, projektů typu POVEZ apod.
8/ v projektech OPZ s jednotkovými náklady garantovat minimální částku z každé jednotky
(50%), která je zaplacena dodavateli vzdělávání
9/ daňově uznatelné výdaje za vzdělávání pro dospělé pro běžného občana (nejen pro firmu
nebo OSVČ) - podobně jako je uznatelná profesní zkouška dle NSK
10/ program podpory Antivirus - jasně uznat, že vzdělávání dospělých bylo státem zakázanou aktivitou (mimo online kurzy) a refundovat 80% nákladů na zaměstnance na překážkách a prodloužit
do srpna pro vzdělávací instituce, které ani po ukončení nouzového stavu nebudou mít zakázky
11/ do akreditací zavést pojem webinář (synchronní on-line výuka) – jedná se o specifickou formu
e-learningu, která je přesnější náhradou prezenční výuky (vzdělavatel i studující komunikují v daném čase ve virtuálním prostoru formou video či audiokonference)
12/ osvěta v oblasti vzdělávání dospělých

Chápu, že zábavě, alkoholu a lahůdkám se
těžko konkuruje, když nabízíte podivnou komoditu „zlepšení kompetencí pro trh práce“
(za nutného osobního angažmá vzdělávaného).
Představme si, že si běžný občan si bude vybírat, kde využije takový voucher - na večeři v restauraci, v pivních lázních, na dovolené v jižních
Čechách či na kurz digitálních dovedností. Bude
investovat darovanou částku do své budoucnosti (odložený užitek) a ne do radostné spotřeby čehokoli, co přinese chvíli uvolnění a dobrou náladu? A co kdyby si měl občan ještě něco
sám připlatit, za co zaplatí raději?
Ke slovu vzdělávání řadě lidí vytane asociace na školství a vlastní zážitky s ním spojené.
Pokud sami nemají tuto zkušenost dobrou,
dojde k propojení slova vzdělávání s něčím
povinným, neatraktivním, co rozhodně není
spojeno s představou radostného objevování
a úspěchů. Naopak, zážitky jsou spojeny s frustrací, výsměchem před kolektivem, strachem,
co neúspěchu řeknou doma či v blízkém okolí...
Zatímco jako dítě nemůžete beztrestně školní
výuku opustit, v dospělosti se přece jen snadněji vyhnete kurzům a školením, nebo je prostě
„přetrpíte“, když je nařídí zaměstnavatel nebo
úřad práce. Možná i proto se stále jen menšina
obyvatelstva v dospělém věku v ČR vzdělává
– dle údajů MŠMT 8-10 % lidí v produktivním
věku. A statistiky říkají, že se dál vzdělávají především vzdělaní - tedy ti, kdo ve vzdělávání zažili úspěch a z výsledků měli užitek.
Zkusme si místo iniciativy „Zachraňte svého
kadeřníka“ představit „Zachraňte svého vzdělavatele“! Proč to nefunguje? Inu, spotřeba
a okamžitý dobrý pocit „teď hned“ je prostě lákavější než představa, že budu investovat svůj

čas a pracovat sám na sobě s nejistým výsledkem, který se nedá „se zárukou“ koupit. Pilulku
na vzdělání zatím nikdo nevymyslel.
Už v průběhu nouzového stavu se ukázalo, co
všechno neumíme - ať už v digitálním světě
home office nebo při výuce vlastních dětí. Je zajímavé, kolik lidí čeká na české zprávy ze světa,
než by si otevřeli zpravodajství v cizím jazyce
a samostatně porovnali s tím, co se vysílá a píše
u nás. A kolik lidí v domácnostech v době koronaviru výrazně zpomalilo a ztratilo některé pracovní návyky i dovednosti. Návrat do běžného
pracovního života bude takovým malým development centrem, které prověří, co bychom
měli trénovat a nastudovat.
Myslím, že by stálo za pokus vypsat individuální vouchery pro dospělé na vzdělávání
využitelné pro práci (výběr kurzů s výhledem
na Průmysl 4.0, potřebu jazyků a soft skills
v pracovním světě), možná v kombinaci s kariérovým poradenstvím pro dospělé, případně
vyhlásit kurzarbeit s podmínkou profesního
vzdělávání (což se v minulé krizi jednoznačně
osvědčilo). Seniorům by pomohly kurzy digitálních dovedností. Také by stát mohl snížit
DPH u vzdělávání dospělých, čímž by dal najevo, že stejně jako knihy či mytí oken v domácnostech je pro něj tato služba důležitá.
Vzdělávání totiž bude zapotřebí - pro ty, kteří
o práci přijdou, i pro ty, kteří si ji udrží.
A tak vyzývám všechny, kdo rozhodují na státní
úrovni o našich životech: Neřiďte se jen spotřebou. Vzdělávání občanů v dospělém věku
je stejně důležité jako škola pro děti! Dejte
mu šanci - třeba tím, že pomůžete prosadit opatření, která
navrhujeme.
Jen tak z nás totiž nebude manufaktura s levnou pracovní silou,
která se podbízí cizozemským
investorům.

Jana Brabcová
prezidentka AIVD ČR

ONLINE webináře

Recenze

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
JAZYKOVEJ EDUKÁCIE SENIOROV
V posledných dekádach sa výrazne mení populačný obraz Európy, nevynímajúc ani Slovenskú
republiku. Starnutie populácie je fenoménom,
ktorý stavia spoločnosti vyspelých krajín pred
nové výzvy. Svedčí o tom rozšírenie nielen inštitucionálnych foriem edukácie seniorov v podmienkach Slovenskej republiky, ale i rozšírenie samotnej teórie v predmetnej oblasti. Aj z tohto
dôvodu možno označiť monografiu Teoretické
východiská jazykovej edukácie seniorov za prínosnú a aktuálnu. Autorky v nej nastoľujú čoraz
častejšie pertraktovanú problematiku edukácie v období sénia v intenciách celoživotného
vzdelávania. Osobitná pozornosť je venovaná
rozvíjaniu jazykových vedomosti a zručností
seniorov.
Vzdelanie je významnou spoločenskou, ekonomickou, ale aj individuálnou hodnotou.
Z  aspektu seniorov možno vnímať ako hodnotu i samotných proces vzdelávania sa, ktoré
sa stalo symbolom aktívnej staroby. Publikácia
približuje mnohé aktuálne otázky. Kladie dôraz
na vzdelávanie a jeho význam pri zvyšovanie
kvality života seniorov. Pozornosť je venovaná
taktiež jazykovej edukácii, ktorá môže byť pre
seniorov cestou ľahšej adaptácie na meniacu sa
spoločnosť.
Monografia Teoretické východiská jazykovej
edukácie seniorov je výstupom projektu KEGA
003UMB-4/2018 pod názvom Jazyková edukácia seniorov. Má teoreticko‑empirický charakter a je koncipovaná do 4 kapitol utvárajúcich
kompaktný celok.
Analýza teoretických východísk je rozpracovaná v troch kapitolách, ktoré ponúkajú holistický náhľad na riešenú problematiku.
V prvej kapitole Spoločenské východiská jazykovej edukácie seniorov je prezentovaný spoločenský a individuálny prínos vzdelávania v období
sénia. Pozornosť je venovaná taktiež základnej
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terminológii z oblasti geragogiky. V podkapitole
Vedomostná spoločnosť a celoživotne vzdelávanie autorky poukazujú na vzdelanie ako dôležitý kapitál spoločenského rozvoja. Následne sú
analyzované rôzne druhy vzdelávania seniorov
a jeho inštitucionálne zabezpečenie.
V úvode druhej kapitoly Pedagogickopsychologické východiská jazykovej edukácie
seniorov autorky analyzujú proces učenia vo
všeobecnosti, ako aj z aspektu seniorov a postavenie seniorov v procese učenia sa. Zdôrazňujú
prínos učenia v uspokojovaní širokej škály sociálnych a individuálnych potrieb u seniorov.
Druhá kapitola približuje taktiež špecifiká staršej dospelosti a výzvy, ktoré osoby v tomto vekovom období musia zdolávať. Autorky zdôrazňujú, že obdobie sénia nemusí byť len obdobím
úpadku fyzických a psychických schopností, ale
môže sa stať aj obdobím ďalšieho rozkvetu.
Charakterizované sú taktiež fyziologické a psychologické faktory, ktoré ovplyvňujú motiváciu
seniorov vzdelávať sa, ich sebahodnotenie, výkon a úspech, či neúspech vo vzdelávaní sa.
Tretia kapitola Didaktické východiská jazykovej
edukácie seniorov sa zaoberá základnými didaktickými kategóriami aplikovanými na výučbu
anglického jazyka. Autorky kategorizujú primárne a sekundárne faktory, ktoré ovplyvňujú
rozvíjanie komunikačnej kompetencie seniorov,
uvádzajú didaktické zásady a princípy pri prezentácii a precvičovaní komunikačných jazykových činností. Na základe teoretických poznatkov sú formulované konkrétne odporúčania
pre učiteľov pri tvorbe jazykového kurzu.
Štvrtá kapitola je empirického charakteru. Jej
obsahom sú výskumné zámery autoriek, ktoré
sú formulované v cieľoch a v troch výskumných
otázkach. Súčasťou kapitoly je taktiež popis
výskumného súboru a metodiky výskumu, pri
ktorej bol použitý dotazník vlastnej provenien-

S iniciativou zaměřenou na podporu vzdělavatelů v krizi přišel Dům zahraniční spolupráce.
Koncem března se platforma pro vzdělávání
dospělých EPALE rozhodla uspořádat sérii online webinářů a dalších aktivit pro vzdělavatele
dospělých.

cie pozostávajúci z 25 výrokov. Zber empirických dát sa uskutočnil na univerzitách tretieho
veku – v jazykových kurzoch angličtiny. Výsledky
empirického výskumu poukazujú na pozitívny
vzťah seniorov k jazykovej edukácii. Podľa zistení významnú úlohu v motivácii zohráva učiteľ
a jeho osobnostné a pedagogické kompetencie.
Prekvapivým sú výsledky výskumu týkajúce
sa nových vzťahov s rovesníkmi, ktoré nie sú
silným motivačným faktorom v ich vlastnom
vzdelávaní.
V závere možno konštatovať, že monografia je
svojím zameraním prínosnou pre teóriu i prax
v predmetnej oblasti. Prináša ucelené teoretické východiská a cenné empirické zistenia,
zároveň otvára možnosti pre ďalšie výskumné
bádanie v oblasti jazykovej edukácie seniorov.
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.
Homolová, E. – Vašašová, Z. – Vajdičková, R.
Teoretické východiská jazykovej edukácie seniorov.
Banská Bystrica: Belianum, 2019. 120 s.
ISBN 978-80-557-1577-3

Cílovou skupinou jsou jak lektoři/trenéři, tak
i metodici a manažeři v sektoru vzdělávání dospělých. Smyslem této neformální akademie je
nabídnout smysluplnou možnost rozvoje a zvyšování kvality vzdělavatelům dospělých ochromených situací „bez zakázek“, a být tak lépe
připraveni na období po aktuální kritické době.
Online akademie sestává ze sdílení užitečných
materiálů, grafik či zajímavých odkazů a série
online webinářů s profesionály na témata užitečná pro vzdělavatele dospělých.
Nejbližší termíny webinářů:
26. 5. 2020, 14–15 hod. - Hodnotit či sdílet hodnoty? aneb Téma hodnot v lektorské práci, lektorka Milada Záborcová
28. 5. 2020, 15–16 hod. - Sebekoučink v praxi
lektora, lektorka Alena Gebauerová
Na každý webinář je třeba se předem přihlásit,
organizátoři pak zašlou na e-mail link.
Pokud jste nestihli předchozí webináře, najdete je v archivu https://www.youtube.com/c/
epalekurzy.
Všechny webináře jsou zdarma, zatím jsou
plánovány do konce června. Zájemcům doporučujeme sledovat web české verze platformy
www.epale.cz.
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{text}

Další profesní vzdělávání
z pohledu systémů řízení kvality
Abstrakt
Jeden z dlouhodobě vnímaných problémů dalšího profesního vzdělávání je otázka jeho kvality. Práce se v první části zaměřuje na obecné
vymezení problémů a klade si otázku o použitelnost tradičních, obecně rozšířených systémů
řízení kvality (dříve jakosti) na oblast dalšího
vzdělávání. V další části se text věnuje podrobnému popisu specifických nástrojů pro řízení
kvality, které byly vytvořeny pro další vzdělávání. V závěru se autor pokouší identifikovat
důvody, proč se žádný z těchto nástrojů nestal
obecně uznávaným standardem a není v oblasti
dalšího vzdělávání využíván a proč jsou vytvářeny stále další podobné postupy.
1. Úvod
Jedním z dlouhodoběji pociťovaných problémů
dalšího profesního vzdělávání je problém
jeho kvality. Problém kvality je obecně řešen
od dávnověku především tam, kde je spojen
s výrobou či službami hmotného charakteru.
Od počátku devadesátých let minulého století je ve všech vyspělých zemích světa, zejména v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii
a zemích Evropského společenství, věnována
mimořádná pozornost kvalitě výrobků, služeb,
procesů a technologií. Dnes, v podmínkách
globálního trhu a stále rychlejšího technického rozvoje, není kvalita považována za konkurenční výhodu, ale za nutnou podmínku
pro uplatnění firem na trzích domácích i zahraničních se všemi ekonomickými a sociálními souvislostmi. Systém řízení kvality lze
považovat „… za tu součást systému managementu organizace, která má garantovat maximální míru spokojenosti zákazníků při minimálních nákladech.“ (Nenadál, 2001, s. 12)
Vzhledem k tomu, že současné systémy řízení
kvality považují vzdělávání a rozvoj zaměst12

nanců za strategický, určující moment dosažení
cílů kvality, je v následujícím textu věnována
pozornost vzdělávání a rozvoji zaměstnanců
v několika rovinách. Systémy managementu
kvality předpokládají, že vzdělávání je významnou součástí strategie personálního řízení
a ovlivňuje prakticky všechny personální činnosti probíhající v organizaci. S tím také souvisí,
jak jsou systémy managementu kvality uplatňovány v oblasti dalšího profesního vzdělávání,
protože vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je
ze značné části zajišťován za účasti externích
dodavatelů vzdělávacích služeb. Kvalita služeb
v oblasti dalšího profesního vzdělávání pak
ve značné míře ovlivňuje jak efektivně organizace dosahuje svých cílů v oblasti vzdělávání
a rozvoje zaměstnanců a kvality vůbec.

Kvalita ve vzdělávání dospělých
volnou. To znamená, že vzdělávání může poskytovat kdokoliv a z toho vyplývá i různá kvalita
poskytovaných služeb.

– k valitou vzdělávací instituce
– kvalitou vzdělávacího programu
– kvalitou lektora

Snaha o aplikaci systémů řízení kvality v oblasti
dalšího profesního vzdělávání byla vyvolána
především dvěma faktory. Tím prvním byl rozvoj a rozšíření systémů řízení kvality v organizacích, které pak vyžadovali splnění a doložení
určitých garancí kvality od svých dodavatelů,
tedy i od firem poskytujících vzdělávací služby.
Druhým byl fakt rostoucí konkurence v oblasti
dalšího profesního vzdělávání. Tehdy některé
vzdělávací společnosti začaly hledat cesty, jak
zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a dekla-

V dalším textu se budeme zabývat pouze první
úrovní. Systémy řízení kvality na úrovni programů a lektorů podrobněji v tomto textu rozebírat nebudeme.

Vzhledem k tomu, že v oblasti dalšího
profesního vzdělávání v ČR působí
v rozhodující míře malé společnosti,
je pro řadu z nich vzhledem k časové
náročnosti a finančním nákladům obtížné využít těchto systémů. Protože
uplatnění systému řízení kvality a certifikace podle norem ISO stejně tak
aplikace Modelu Excelence EFQM je
pro malé instituce obtížné a často pro
ně není příliš efektivní, jsou tady už
od konce devadesátých let minulého
století snahy přizpůsobit či vytvořit
takové systémy řízení kvality, které
by více odráželi specifika tohoto typu
institucí.

2. Možnosti aplikace systémů řízení kvality
v oblasti dalšího profesního vzdělávání
Další
profesní
vzdělávání
představuje
„… všechny formy profesního a odborného
vzdělávání v průběhu aktivního pracovního života, po skončení odborného vzdělávání a přípravy na povolání ve školském systému. Jeho
posláním je rozvíjení postojů, znalostí a schopností vyžadovaných pro výkon určitého povolání.“ (Palán, 2002, s. 36)
V souvislosti s aplikací systémů řízení kvality nabývá oblast dalšího profesního vzdělávání na významu. Po roce 1990 nastává v ČR
ve vzdělávání nová specifická situace. Vzniklo
několik tisíc soukromých společností, které začaly na trhu vzdělávání nabízet své vzdělávací
služby. Pokud společnost chce podnikat v oblasti dalšího profesního vzdělávání, stačí ji pro
zahájení podnikatelské činnosti v oblasti dalšího vzdělávání splnit oznamovací povinnost
živnostenskému úřadu, protože podnikání v oblasti vzdělávání je v České republice živností

Instituce zabývající se dalším profesním vzděláváním se mohou rozhodnout využít pro zavedení řízení kvality buď některý z uznávaných
systémů a to certifikaci vycházející ze souboru
norem ISO 9000, či Model Excelence EFQM,
sledující kvalitu na základě sebehodnocení
firmy.

rovat ji svým potenciálním zákazníkům tak, aby
kvalita jejich služeb byla také jejich konkurenční
výhodou. Po dlouhou dobu se tak dělo bez zájmu státu, tato situace se však, jak si ukážeme
dále, začínala v 90. letech minulého století pomalu měnit.
Kvalitu ve vzdělávání ovlivňuje a podmiňuje
celá řada faktorů. V dalším profesním vzdělávání je celková úroveň kvality vzdělávacích služeb ovlivňována v zásadě třemi faktory:

Na druhou stranu je třeba říct, že většina přístupů, které si alespoň velmi
stručně představíme se prakticky
příliš nerozšířila. Řada z nich si prošla pouze pilotním ověřením a dále již
nebyly aplikovány a rozvíjeny a fakticky zanikly.
Stručný přehled systémů řízení kvality vytvořených specificky pro další vzdělávání, který
následně popisujeme, ilustruje do značné míry
obtížnost řešení dané problematiky.
První pokus o vytvoření systému certifikace
vzdělávacích institucí na bázi systému řízení
kvality ISO 9000 spadá do roku 1998. Tehdy
se Česká asociace manažerských vzdělávacích
a tréninkových organizací (CAMETIN) rozhodla
pro certifikaci svých členů. Kritéria, která mu13
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sela instituce pro získání certifikátu splňovat,
zahrnovala strategickou orientaci, komplexní
uspokojování potřeb zákazníků, projektování
a přípravy vzdělávacích programů, hodnocení
a podpory lektorů, hodnocení efektivnosti poskytovaných vzdělávacích služeb. Podle stanovených kritérii byl proveden audit. Pokud
společnost splňovala požadovaná kritéria, byl
ji udělen certifikát s platností 2 roky. V roce
2001 proběhla v rámci CAMETINu recertifikace některých vzdělávacích společností, ale
v následném období byly aktivity této asociace
v důsledku personálních problémů utlumeny
a v roce 2004 asociace zanikla, resp. část jejích
členů přešla do České společnosti pro rozvoj
lidských zdrojů jako její specializovaná sekce.
Vytvořený systém certifikace není dále využíván, protože od roku 2000 se nikdo nevěnoval
ani jeho udržování, ani jeho využívání.
Dalším pokusem o využití norem ISO pro vytvoření systému řízení kvality a možnosti certifikace pro vzdělávací společnosti působící
v oblasti dalšího profesního vzdělávání byla
Oborová certifikace institucí vzdělávání dospělých. Z iniciativy Ministerstva práce a sociálních
věcí se na vytvoření tohoto systému certifikace
institucí vzdělávání dospělých podílely Asociace
institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR),
Národní vzdělávací fond (NVF) a Bankovní institut – Vysoká škola. Tento systém certifikace vycházel plně z metodiky norem ISO 9000:2000.
Oborová certifikace byla určena malým institucím vzdělávání dospělých.
K  cílům Oborové certifikace institucí vzdělávání dospělých bezpochyby patřilo vytvoření
systému řízení kvality, vhodného zejména pro
malé vzdělávací společnosti, který by jim umožnil dosáhnout certifikace a zároveň zajistil, aby
k certifikaci vedl takový proces, který by zaručil, že vzdělávací společnost je kvalitní, konkurenceschopnou organizací.
Ani Oborová certifikace nezaznamenala však
v praxi velké rozšíření. Bylo certifikováno jen
několik málo vzdělávacích společností, většinou ještě v rámci pilotního ověření. Domnívám
se, že hlavním důvodem, proč tomu tak bylo,
14

je to, že autoři přehnali inspiraci modelem
ISO 9000:2000 a oborová certifikace byla skoro
stejně tak náročná, jako certifikace přímo
v tomto systému. Pokud se už vzdělávací instituce rozhodnou pro zavedení systému řízení
kvality na této bázi, volí cestu, která je sice
o něco náročnější, ale umožňuje jim získat plnohodnotný certifikát ISO. Provozování tohoto
systému bylo již oficiálně ukončeno.

Kvalita ve vzdělávání dospělých
ské firmy CEDEO a jeho rozšíření v členských
zemích EU. Do projektu byly, kromě Belgie
a Holandska, zapojeny Španělsko, Francie
a Irsko. V průběhu dvou let tak vznikl základ
modelu QFOR. Projekt QFOR v letech 1995–
1997 úspěšně proběhl a pomohl vytvořit model hodnocení kvality vzdělávacích firem na základě auditu spokojenosti zákazníků.
V roce 2000 byl schválen Evropskou komisí

tento model uplatňuje v několika evropských
zemích, jako evropský model hodnocení kvality
pro oblast celoživotního vzdělávání se dosud
neprosadil. Podrobnosti o vývoji a aktuální podobě tohoto modelu jsou k dispozici na http://
www.qfor.org/welcome.php?txtlang=tch.
Téměř bez ohlasu zůstal model ESTQM, který
byl modifikace modelu EFQM pro vzdělávací
a poradenské instituce. Fakticky nevyužit zůstal

3. Systémy řízení kvality dalšího vzdělávání
na evropské úrovni
Obdobné pokusy o tvorbu nástrojů pro zvyšování kvality dalšího vzdělávání můžeme sledovat i na Evropské úrovni. V roce 1994 a znovu
v roce 1996 Evropská komise v oficiálních dokumentech věnovaných celoživotnímu vzdělávání konstatovala absenci standardů a systémů
hodnocení kvality, které by mohly být uplatňovány v členských zemích, přispívaly ke zvýšení
kvality v oblasti dalšího vzdělávání a mohly tak
poskytovat také srovnatelné informace.
Počínaje rokem 1995 proběhlo v rámci programu Evropské unie Leonardo da Vinci několik
projektů zaměřených na oblast hodnocení kvality v oblasti dalšího vzdělávání:
– v letech 1995–1997 projekt QFOR zaměřený
na hodnocení spokojenosti zákazníků;
– v letech 1999–2000 projekt ESTQM zaměřený na sebehodnocení vzdělávacích firem;
– v letech 2000–2001 projekt QFOR + zaměřený na rozšíření modelu QFOR do dalších
evropských zemí;
– v letech 2003–2004 projekt BenchFOR zaměřený na benchmarking v oblasti dalšího
vzdělávaní.
Česká republika se do těchto projektů zapojila od roku 1999 prostřednictvím dnes jíž neexistující Agentury DAHA. Z  hlediska reálného
rozšíření výsledků v praxi byl nejvýznamnější
z těchto projektů projekt QFOR. Název QFOR
je odvozen od francouzských slov la qualité,
kvalita a la formation, výchova, školení, nebo
v tomto smyslu přesněji další vzdělávání. Cílem
projektu byl rozvoj metodiky auditu holand-

v rámci stejného programu Leonardo da Vinci
další navazující projekt, zabývající se problematikou kvality v dalším vzdělávání, s názvem
QFOR+. Posláním tohoto projektu bylo rozšíření modelu QFOR do dalších zemí, čímž se významně posílila pozice tohoto modelu v Evropě
a vznikl tak předpoklad, že ho Evropská komise
uzná jako evropský model hodnocení kvality
pro oblast celoživotního vzdělávání. Na tomto
projektu se už účastnila Česká republika prostřednictvím dnes již neexistující agentury
DAHA a dalšími novými partnery se staly instituce z Portugalska, Řecka a Itálie. Přesto, že se

potenciál, který se skrýval v možnostech propojení modelu QFOR (pohled zákazníka), modelu ESTQM (sebehodnocení) a modelu Bench
FOR. Propojením těchto tří modelů, by vzdělávací organizace získaly nástroj na komplexní
pohled na svoji činnost.
I když se pokusy o jednotnou metodiku hodnocení kvality vzdělávacích institucí nedaří,
neznamená to, že by jednotlivé země nehledaly a nepokoušely se zavádět své národní systémy hodnocení kvality další vzdělávání. Velmi
často je jako příklad přiměřené regulace pro15
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středí dalšího profesního vzdělávání uváděn
Švýcarský certifikát kvality pro instituce dalšího
profesního vzdělávání EDUQUA. O zmapování
přístupů v některých zemích se pokusila studie
„Přístupy ke kvalitě v dalším profesním vzdělávání ve vybraných zemích Evropy“.
Certifikace IES
Další alternativu certifikace v oblasti vzdělávání
představuje společnost International Education
Society (IES). Společnost působí od roku 1997
a za tuto dobu se stala významnou mezinárodní
institucí specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů různých typů. Společnost sídlila původně ve Vsetíně, dnes je registrována
v Londýně a své aktivity řídí ze svého sídla
v Brně. Kromě České republiky působí dnes
společnost IES asi ve dvaceti evropských zemích (www.ies-info.com).
IES byla založena jako nástupnická organizace
programu evropského společenství YOUTH.
Tento program byl za řízení a s finanční podporou PHARE realizován v letech 1993–1996
jako společný projekt Velké Británie, Polska,
Irska a České republiky. Program YOUTH byl
koordinován centrálou OUVERTURE v Glasgow
a metodická pomoc byla poskytována kanceláří ECOS-OUVERTURE v Budapešti. V rámci
programu YOUTH byla sledována problematika související s uplatňováním absolventů různých typů vzdělávacích zařízení na trhu práce.
Výsledkem průzkumu bylo, mimo jiné, zjištění,
že jedním z hlavních nedostatků je absence mezinárodního dokladu – certifikátu, který svému
držiteli umožní lépe se prosadit na mezinárodním, ale i tuzemském trhu práce a zaměstnavatelům poskytne kvalitní informace, které nejsou
obsahem klasického vysvědčení nebo jiného
osvědčení. Na základě tohoto poznatku byl připraven projekt Certificate. Hlavní činností IES je
realizace projektu Certifikate, v rámci kterého
jsou posuzovány a certifikovány vzdělávací subjekty a jejich vzdělávací programy (www.ies-info.com).
Cílem projektu Certificate bylo sjednotit kritéria
při popisování jednotlivých vzdělávacích subjektů a jejich vzdělávacích aktivit. Jednotným
16

výstupem projektu jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně deklarují, kde student absolvoval, co absolvoval,
v jakém rozsahu a na jaké úrovni bylo lektorské
zajištění konkrétního vzdělávacího programu.
Certifikace IES umožňuje certifikaci vzdělávací
organizace a jejich vzdělávacích programů.
Absolventi certifikovaných vzdělávacích institucí mohou získat po absolvování certifikovaných programů mezinárodní certifikát IES,
standardně vydávaný v angličtině a překladu
do úředního jazyka. Mezinárodní certifikát
IES je vydáván i ve formě oficiálních překladů
do dalších jazyků. Mezinárodní certifikát je celosvětově akceptován. IES uvádí, že dosud vydala přes 38.000 mezinárodních certifikátů,
které jejich majitelé uplatnili nejen v evropských zemích, ale i v USA, Kanadě, Austrálii,
Africe a Asii (www.ies-info.com).
Přesto, že IES certifikuje zejména různé typy
škol, např. vyšší odborné školy, různé typy
středních škol a učilišť atd., je u něho certifikováno i několik společností, které působí v
oblasti dalšího profesního vzdělávání. IES přináší těmto institucím zajímavou alternativu
možnosti sebehodnocení a certifikace. Je administrativně i finančně přiměřeně náročný
podmínkám malých vzdělávacích společností,
není však to systémem managementu kvality
v pravém slova smyslu. Je to však zatím jediný
certifikační systém pro oblast vzdělávání, který
je univerzální, mezinárodně rozšířený a jemuž
stále roste počet certifikovaných programů
i institucí.
Projekt „Kvalita v dalším profesním vzdělávání“

Proklamovaná potřeba zavést jednotný systém
řízení kvality dalšího profesního vzdělávání
v České republice vedla k tomu, že Ministerstvo
práce a sociálních věcí vypsalo rozsáhlý projekt
Kvalita v dalším profesním vzdělávání. Řešení
zůstalo na úrovni kvalita vzdělávací instituce,
kvalita vzdělávacího programu, kvalita personálu (lektoři a manažeři vzdělávání). Zároveň

měl vzniknout rozsáhlý informační portál
a také návrh na „certifikační autoritu“ a způsob
zavedení a udržení systému v běžné praxi.
Pro řízení kvality institucí, byly vytvořeny dva
nástroje. Model EDU IQ 9001 pro zavádění
systému řízení kvality vzdělávací instituce a sebehodnotící model KVIS (informace o tomto
projektu i jednotlivých nástrojích lze získat
na http://old.nvf.cz/kvalita/dokumenty/prir_
certifikace_instituce.pdf).

Výstupy projektu byly pilotně ověřeny, k jejich zavedení do praxe však nedošlo.
Rating vzdělávacích institucí

Další snahou o vytvoření nástroje pro zvyšování kvality vzdělávacích institucí je „Rating
vzdělávacích institucí“ připravený v rámci projektu Koncept.

Rating vzdělávacích institucí je nástroj, který
umožňuje hodnocení kvality vzdělávacích institucí s využitím podobného principu, jaký je
používán např. v hotelnictví. Čím vyšší hodnocení, tím vyšší kvalita a úroveň služeb vzdělávací instituce.
Navrhovaný systém ratingu je nástroj, který
komplexně a nezávisle posuzuje jednotlivé
prvky kvality vzdělávací instituce a následně
umožní:

– v zdělávací instituci vyhodnotit a následně
rozvíjet dílčí prvky kvality,
– vzdělávací instituci propagovat sebe sama
na základě získané značky kvality,
– zákazníkovi orientovat se ve vztahu cena
a kvalita.
Význam tohoto nástroje je pomoci zákazníkům
(jednotlivcům, personalistům firem, zadavatelům výběrových řízení u vzdělávacích programů, které jsou realizovány s čerpáním finančních prostředků z veřejného rozpočtu atd.)
orientovat se v poměru mezi cenou a kvalitou,
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Kvalita ve vzdělávání dospělých
aniž by se musel zákazník umět orientovat
v jednotlivých kritériích, která kvalitu vzdělávací instituce vytvářejí.
Vytvořený rating je nástrojem, který potenciálnímu zákazníkovi říká, že vzdělávací instituce již
byla prověřena nezávislým odborníkem a úroveň jejích služeb odpovídá příslušnému stupni,
který je veřejně popsán. Zákazník pak může volit mezi vzdělávacími institucemi na zvoleném
stupni ratingu, přičemž ví, jaký standard je mu
garantován. Zároveň se jedná o marketingový
nástroj, který umožní vzdělávacím institucím
poukazovat na kvalitu jimi nabízených služeb.
 ritéria kvality vzdělávací instituce a přidělení
K
hodnoty ratingu jsou dle této metodiky čtyři
a to:
– Lektorské zázemí
– Proces vzdělávání a měření jeho efektivity
– Materiálně‑technické a didaktické zázemí
– Zákaznický komfort

Materiálně-technické a didaktické zázemí je
nedílnou součástí výuky, a proto musí být zajištěno vzdělávací institucí v odpovídající kvalitě. Hodnoceny budou jak prostory, kde výuka
probíhá, tak například využívání legálního softwaru, originální materiály pro podporu výuky
(buď vlastní tvorby nebo s uvedeným autorstvím), vybavení učeben, vybavení odpovídající charakteru výuky, využití multimediálních
didaktických pomůcek atd.
Zákaznický přístup vzdělávacích institucí je posuzován zejména z pohledu pružnosti a komfortnosti pro zákazníka. Toto kritérium zahrnuje
šíři a dostupnost vzdělávací nabídky, existenci

Kvalita ve vzdělávání dospělých
při návštěvě hodnotitele. V praxi je prvním
krokem vyplnění autoevaluačního dotazníku, kde vzdělávací instituce popíše stav či
procesy v dané vzdělávací instituci tak, jak
fungují.
– Hodnocení na místě; provede vyškolený externí hodnotitel, který navštíví ratovanou
instituci a prověří pravdivost všech tvrzení
uvedených v autoevaluačním dotazníku.
– Hodnocení zákazníkem; hodnotitel provede
ověření klíčových tvrzení z autoevaluačního dotazníku u zákazníků dané vzdělávací
instituce.
Předpokládá se, že doba platnosti ratingu bude

Závěr
Obecná společenská potřeba zvyšování kvality dalšího profesního vzdělávání je nepopiratelná. Je otázkou, proč se zatím v ČR nedaří
pokusy o zavádění standardizovaných systémů
řízení kvality vytvořených speciálně pro oblast
vzdělávání. Faktem je, že když se podíváme jak
jsou uvedené systémy řízení kvality vytvářeny
můžeme najít několik společných rysů. Všechny
uvedené systémy jsou vytvářeny uměle, ať již
za nimi stojí státní či poradenské instituce. Jsou
obvykle financovány z veřejných prostředků.
V průběhu jejich vytváření a ověřování se jim
nedaří dosáhnou obecné známosti a uznání.
Po ukončení veřejného financování se nejsou
zpravidla schopny komerčně prosadit a postupně zanikají.

Tato kritéria jsou vymezena následovně:
U lektorského zázemí bude v rámci každé
vzdělávací instituce hodnocen zejména podíl lektorů se speciální kvalifikací pro lektorskou činnost (doložitelnou podle popsaného
standardu např. kvalifikační zkouškou, státní
zkouškou v příslušných oborech, certifikátem
z odborného kurzu pro rozvoj lektorských
kompetencí atd.), a dále pak podpora rozvoje
lekto¬rů ze strany vzdělávací instituce a provázanost přípravy vzdělávacího programu podle
požadavků zákazníka s praktickým provedením
výuky nebo např. schopnost lektorů průběžně
ověřovat rozvoj kompetencí účastníků dalšího
vzdělávání.
Kritérium proces vzdělávání – měření jeho
efektivity se zaměřuje na samotný průběh
vzdělávání, a to zejména z pohledu analýzy
vzdělávacích potřeb, přizpůsobení vzdělávací
nabídky potřebám klienta a výsledkům analýzy,
schopnosti ověřo¬vat dosahování cílů stanovených ve vzdělávací nabídce, schopnosti vytvářet vzdělávací rozvojové plány na přání klienta,
umožnění udržování znalostní úrovně účastníků po skončení kurzu atd.
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kontaktních pracovníků a kvalifikovaných pracovníků pro poradenství ve vzdělávání, schopnost rychlé realizace kurzů zveřejněných v nabídce, a to místem i časem přizpůsobené přání
zákazníka, schopnost zajistit další služby v návaznosti na vzdělávací aktivity atd. Jednotlivé
otázky v rámci výše uvedených kritérií jsou
podle náročnosti splnění rozpracovány do pěti
úrovní.
Přehledně je celá metodika patrná ze schématu
Kritéria hodnocení vzdělávací instituce dostupné z http://www.nuv.cz/file/409.
Hodnocení kvality vzdělávací instituce dle
uvedené metodiky ratingu:
Navrhovaný systém ratingu využívá kombinaci
tří metod hodnocení. Jsou jimi:

tři roky. Náklady na provedení ratingu (cena
pro vzdělávací instituci) by měla být stanovena
tak, aby nebyla překážkou pro využití tohoto
nástroje.Systém ratingu vzdělávacích institucí
byl v rámci řešení projektu Koncept viz http://
www.nuv.cz/koncept pilotně ověřen. Do praxe
zatím zaveden není.
Dalším, byť skromnějším pokusem o prosazení
kvality do dalšího profesního vzdělávání, je
soutěž „Vzdělávací instituce roku“, kterou vyhlašuje Asociace institucí vzdělávání dospělých.
Pravidla této soutěže v podstatě pracují s kritérii, která vycházejí z výše uvedených systémů.
Ani tato soutěž se u vzdělávacích organizací nesetkává s velkým ohlasem a nemá žádný větší
dopad na kvalitu vlastního vzdělávání.

Bohumír Fiala
viceprezident AIVD ČR

Literatura a informační zdroje:
NENADÁL, Jaroslav a kol. Management kvality
pro 21. století. V nakladatelství Management
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2018. 366 stran. ISBN 978-80-7261-561-2.
NENADÁL, J. Benchmarking: mýty a skutečnost:
model efektivního učení se a zlepšování. Vyd.
1. Praha: Management Press, 2011. 265 s. ISBN
978-80-7261-224-6.
Návrh systému ratingu vzdělávacích institucí.
[online]. 2013 [cit. 2019-08-02]. Dostupné
z http://www.nuv.cz/koncept/rating

– Autoevaluace; vzdělávací instituce se „přihlásí“ ke stupni ratingu, který podle vlastního mínění splňuje, a toto následně doloží
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Trocha teorie

Pět kroků ke scénářům budoucnosti
V minulém čísle (22, s. 14–16) jste se mohli
seznámit s konceptem tzv. scénářů budoucnosti. Scénáře usilují o to poodhalit, jakými
směry by se mohla ubírat vzdálenější budoucnost a nabídnout tak organizacím možnosti pro
strategickou volbu. Na následujících řádcích
se ve stručnosti seznámíte s jedním z postupů
tvorby scénářů. Je vhodný na workshopy a skupinová setkání k plánování scénářů, protože
využívá synergických efektů různorodých zkušeností a toho, že „více hlav víc ví“.
Centrální otázka
K  vytváření scénářů je třeba nejprve rozhodnout o centrálním problému (otázce). Co konkrétně chcete z hlediska budoucnosti řešit?
Na co se chcete zaměřit? Úkolem je postupně
zužovat scénáře na specifické otázky. Pouze
tak je možné sestavit a poučit se ze scénářů,
které umožní lépe se rozhodovat. Centrální
otázka (problém) může být pojata buď z širšího hlediska (např. „Jaká bude budoucnost
vzdělávání v regionu?“) nebo poněkud specifičtěji (např. „Jak změní Internet a využití nových
výukových technologií strukturu a poptávku
po tréninku/vzdělávání?“).

Tyto kategorie fungují samozřejmě pouze jako
vodítka. Pointou při vytváření seznamu hybných sil je podívat se zpět na každodenní krize
a problémy, které typicky zaměstnávají naši
mysl a prozkoumat dlouhodobé síly, které působí obvykle mimo náš vliv. Jsou to síly, které
mohou být velmi mocné a vlivné, a které si přitom neuvědomujeme.
Nalezení těchto sil je vhodné provádět formou
otevřeného brainstormingu, často o čtyřech
otázkách:
• J aké jsou hybné síly?
• Co cítíme jako nejistotu a neurčitost?
• Co je (naopak) nevyhnutelné? K čemu určitě
dojde? Co určitě nastane?
• Co si myslíte o tom či onom scénáři?

Poté, co tyto síly nalezneme, zůstanou ve výčtu ještě hybné síly, které jsou do značné míry
neurčité. Ty se snažíme seřadit podle významu
a najít tzv. kritické neurčitosti, tedy neurčitosti, které jsou klíčové pro řešení naši centrální otázky.
Cíl je zde dvojí - jednak lépe porozumět všem
silám, neurčitostem a jejich vzájemným vztahům, ale zároveň také nechat vyplynout na povrch ty síly a faktory, o nichž jsme přesvědčeni,
že jsou nejdůležitější pro náš centrální problém
a je nejobtížnější je předvídat.
Všechny nejistoty (nejde v pravém slova smyslu pouze o „rizika“) se zdají být většinou unikátní a jedinečné. Může jich být celá řada,
od globálních po lokální, pragmatická a „filozofická“ apod. Je důležité je vnímat ve vztahu

k rozvíjeným trhům, geografickému působení,
odvětvím a dalším relevantním perspektivám
z pohledu organizace/firmy.
V dalším kroku je však třeba zredukovat je
na svazky nejistot, které mají „společného
jmenovatele“, a ty převést do jednoduchého
spektra – os nejistot. S těmito svazky a osami
nejistot lze dále experimentovat a třeba později
vytvářet alternativní scénáře, vůči těm, které
zohledňují vybrané nejistoty.
Čtyři scénáře v prostoru budoucího světa
Zjednodušíme-li veškerý seznam vypsaných nejistot na dvě pravoúhlé osy, lze pak definovat
matici, které vytvoří prostor budoucího světa
– čtyři různé a pravděpodobné kvadranty nejistot. Jednotlivé kvadranty (prostory budoucího
světa) je užitečné pojmenovat.
Samozřejmě je možné vytvořit
daleko větší množství scénářů
různou kombinací hybných sil, ale
zkušenost ukazuje, že „méně je
někdy lépe.“

Pokud jsou tyto síly sepsány, obvykle lze zjistit,
že některé síly se z našeho pohledu zdají být
předurčenými, jsou mimo náš vliv (jsou nevyhnutelné a nelze je změnit). Jde o tzv. předurčené síly. Lidově řečeno to, „co už je v potrubí“
na cestě k nám. Je třeba s těmito silami a faktory (jejich působením a dopady) počítat v každém ze scénářů.

Správně zvolené a pojmenované
dvě osy a čtyři kvadranty nám poskytnou efektivní rámec, v němž
pak můžeme zkoumat další síly.
Výsledkem úvah a rozborů scénářů mohou být signály nebo milníky o přicházejících příležitostech
nebo hrozbách. Ty mohou pomoci
organizaci předejít překvapením
a správnou intervencí ovlivnit
budoucnost pozitivním směrem.
Různá strategická rozhodnutí tedy
lze činit s lepším obrazem budoucnosti v mysli (vhledem) a je tím
pádem možné úspěšněji plánovat
(za nejistoty a rizika).

Hybné síly
Po úvodní otázce je třeba identifikovat hlavní
hybné síly působící v současnosti, abychom
mohli předjímat události v budoucnu. Tyto
síly jsou obdobné jako faktory prostředí
např. u PESTLE analýzy:
1.
2.
3.
4.
5.

Sociální dynamika (sociosféra)
Ekonomické otázky (ekonosféra)
Technologické otázky (technosféra)
Politické (a legislativní) otázky (politisféra)
Biologické otázky (biosféra) – zejména u globálních scénářů, které berou v úvahu ekologické/environmentální aspekty
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Obr. 2 – Největší nejistoty s největším potenciálním vlivem je
třeba vybrat a najít jim několik sjednocujících prvků, které jsou
společné vždy pro několik z nich. Vzniknou tak svazky nejistot,
které jsou vstupem do tvorby scénářů.
Obr. 1 – Rozložení hybných sil pro scénáře je velice podobné matici, využívané v managementu
rizik. (Zdroj: vlastní zpracování)

(Zdroj: vlastní zpracování)
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Pět kroků ke scénářům

Podívejte se na příklady scénářů

Na závěr tedy heslovitě shrňme 5 důležitých
kroků ke scénářům budoucnosti:

Na Internetu najdete různé (a různorodě) zpracované scénáře. Záměrně jsem vybral několik odkazů pro inspiraci. Jsou to odkazy na pdf
zprávy nebo přímo pdf dokumenty. Nejde
o „vzory“, ani „ideály“, ale o praktické příklady
výstupů scénářů a ukázku toho, že vytváření
scénářů má smysl pro lepší porozumění a uvědomění si trendů pro budoucnost a strategické
rozhodování.

1. Nalézt zásadní otázku nebo problém.
2. Zdůraznit hlavní hybné síly, které mají vliv
na centrální problém.
3. Sepsat síly, které jsou předurčené a jistě se
projeví (musí s nimi kalkulovat každý scénář).
4. Sepsat síly, které jsou nejistotami/neurčitostmi. Zvýraznit čtyři oblasti - kritické
nejistoty.
5. Určit, která rozhodnutí (strategie) by mohla
být nejlepší, bez ohledu na kritické nejistoty.
Zkuste to a uvidíte. Budete-li chtít, mohu vás
provést moderovanou tvorbou scénářů ve vaší
organizaci/firmě.

• Č
 eská republika 2030
– https://www.cr2030.cz/
• B
 ílá kniha o budoucnosti Evropy: Pět scénářů
– https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/
white-paper-future-europe-five-scenarios_cs
• O
 ECD – Schooling
for Tommorrow
Scenarios (scénáře
o školním vzdělávání
zítřka)
– https://www.oecd.
org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/
futuresthinking/
scenarios/overviewofthesixsftscenarios.htm

Obr. 3 – Prostor pro 4 scénáře na základě trendu dvou vybraných
klíčových svazků nejistot. (Zdroj: vlastní zpracování)
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• W
 orkforce for
the future The competing
forces shaping 2030
(O konkurenčních
silách, které budou
utvářet pracovní sílu
v roce 2030)
– https://www.
pwc.com/us/en/
hr-management/
workforce-of-the-future.html

• T he World in 2030: Four scenarios for long-term planning and strategy (Scénáře pro
strategii a dlouhodobé plánování pro svět
v roce 2030)
– https://rossdawson.com/blog/
world-2030/
• Beyond Tomorrow report on the future of
product development (Zpráva a budoucnosti
vývoje produktů)
– http://beyondtomorrow.dk/wp-content/
uploads/2017/11/Beyond-TomorrowScenarios-2030-full-report.pdf
• J apan’s Scenarios 2030 (stejně jako ČR, má
i Japonsko své scénáře pro rok 2030, můžete
porovnat)
– http://www.a-kumahira.com/pdf/
Japans_scenario_2030_EN.pdf
• Industry 4.0 Scenario Planning (Plánování
scénářů pro Průmysl 4.0)
– https://opus.hs-furtwangen.de/frontdoor/
index/index/docId/2467
Příklady zde jsou národní, oborové, „politické“ apod., ale jejich smysluplné uplatnění
je i podnicích, firmách a organizacích soukromého, veřejného, komerčního i neziskového
sektoru. Vzdělávání je velmi důležitá a zároveň
dynamicky se vyvíjející oblast. Jsem přesvědčen, že scénáře mají pro AIVD smysl jako pro
asociaci i pro jednotlivé členské organizace.
Do literatury (viz. minulý článek) jsem zde doplnil žhavou novinku roku 2020 v češtině, od známých českých akademiků.

Libor Friedel
konzultant, kouč a lektor
Literatura
• FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení. Praha: Grada,
2020. 235 s. ISBN 978-80-271-2020-8.

Být členem
AIVD ČR
se vyplatí!
Členstvím získáte:
• možnost účastnit se zdarma
či s výraznou slevou akcí AIVD ČR
• oporu při jednání s institucemi a úřady
• možnost připomínkovat
prostřednictvím AIVD ČR zákony či další
dokumenty ovlivňující náš obor
• informační servis z oboru
vzdělávání dospělých
• možnost vzájemné výměny zkušeností
s kolegy z oboru a konzultací společného
postupu v obdobných případech
• výhodný pronájem učebny asociace
• další členské výhody viz www.aivd.cz
Členem AIVD ČR se může stát vzdělávací
instituce bez rozdílu zřizovatele zabývající
se vzděláváním dospělých, která podá
přihlášku a je schválena výkonným
výborem. Toto platí i pro organizační
složky podniků, zabývající
se vzděláváním vlastních pracovníků.
Více informací a přihláška ke stažení:
www.aivd.cz

Staňte se členem
AIVD ČR
a získejte náskok
před konkurencí!
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Ze světa

Ze světa

Ohlédnutí za světovou
konferencí o online vzdělávání
Ve dnech 3.–7. listopadu 2019 se v irském
Dublinu konala světová konference věnovaná
online vzdělávání, „28th ICDE World Conference
on Online Learning“. Jednalo se o jednu z největších a nejprestižnějších konferencí v oboru,
která svedla dohromady na 800 účastníků a odborníků na online vzdělávání z 80 zemí světa.
Konference otevřela řadu otázek ohledně
možného přínosu otevřeného, online a digitálního vzdělávání v kontextu globálně propojené společnosti a jejího udržitelného rozvoje.
Důležitými tématy přitom byly:
• n
 ové dovednosti pro život a práci
ve Společnosti 4.0,
• podpora rovnosti, rozmanitosti a inkluze
ve vzdělávání,

• z ajištění otevřenosti a flexibility
ve vzdělávání,
• vzdělávání pro zdravý život a zdravou
společnost.
Na základě přednesených příspěvků, živých diskuzí i četných příkladů dobré praxe bylo možné
vysledovat aktuální trendy v oblasti digitálního
a online vzdělávání, kterými jsou:
• příklon k transformativní online pedagogice,
• snaha o inovace v oblasti learning designu
s cílem dosáhnout větší úspěšnosti v procesu učení - ať už prostřednictvím maximální personalizace na základě learning
analytics, důrazu na uživatelskou zkušenost,
sdílení, využívání technologií (VR, AR, AI),
gamifikace apod.,

• t vorba a využívání otevřených informačních
zdrojů,
• důraz na vytváření příležitostí a pobídek pro
celoživotní učení a v neposlední řadě
• snaha o lepší regionální i globální uznatelnost studijních výsledků dosažených v rámci
online vzdělávání (zde jsou velkým tématem
tzv. micro-credentials).

by při designování online kurzů měla hrát významnou roli pedagogika, která je však v současnosti paradoxně řadou profesionálních
learning designérů spíše opomíjena. Seminář
byl zakončen živou panelovou diskuzí, která se
soustředila na možnosti spolupráce vysokých
škol v oblasti online vzdělávání a na smysluplné
využívání technologií ve výuce na vysoké škole.

Některá z témat dublinské konference byla
v uplynulých dnech znovu otevřena i na české
půdě, a to v rámci semináře „Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“, který
organizuje oddělení Celoživotní a distanční
vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni
ve spolupráci s Českou asociací distančního
univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství. Tento, v pořadí již třetí
cyklus výše zmíněného semináře byl speciálně
zaměřen na zprostředkování poznatků ze světové konference v Dublinu a na diskuzi o jejich
možné aplikaci v kontextu českých vysokých
škol.

Obě výše zmíněné akce jasně ukázaly, že online
a digitální vzdělávání je důležitou součástí procesu celoživotního učení, která bude s postupující digitální revolucí ještě více nabývat na významu. Je proto důležité zabývat se myšlenkou,
jak tento druh vzdělávání učinit co nejefektivnějším a nejpřínosnějším. V tomto ohledu nás
čeká ještě dlouhá a dobrodružná cesta.

Vystoupila zde např. Bohdana Allman z Brigham
Young University v americkém Utahu, která se
podělila o vlastní zkušenosti s nástroji pro designování online kurzů a zároveň zdůraznila, že
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Zlata Hokrová
Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání
Západočeská univerzita v Plzni
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technologie

učíme online

Srovnávací tabulka vybraných online nástrojů pro výuku
Název

Zdarma pro
VŠ

Zdarma pro
ost. školy

Zdarma pro NNO

Zdarma
pro
komerční
vzdělávací
instituce

Vlastní
instalace

Webová
aplikace
k použití
ihned

LMS

Vytvoření
studijních
skupin

Vkládání
studijních
textů

Tvorba
testů

Chat

Video
hovor

Sdílení
obrazovky

G Suite
(dříve
Google
Apps)

ano, pokud
si škola
zaregistruje
bezplatný
účet G
Suite pro
vzdělávání

ano, pokud si
škola zaregistruje bezplatný účet
G Suite pro
vzdělávání

ano, pokud si
NNO zaregistruje
bezplatný účet G
Suite pro NNO,
jistá omezení (15
GB úložný prostor,
nelze nahrávat v
Google Meet...)

ano, při
použití
soukromého
účtu
(jistá
omezení)

ne (cloud)

ano (Disk
Google
nebo např.
na ZČU gapps.zcu.
cz)

ano
(Google
Classroom)

ano
(Google
Classroom)

ano
(Google
Classroom)

ano
(Google
Classroom,
Formuláře
Google)

ano

ano
(Google
Meet)

Google
Classroom
(součást G
Suite)

ano, pokud
si škola
zaregistruje
bezplatný
účet G
Suite pro
vzdělávání

ano, pokud si
škola zaregistruje bezplatný účet
G Suite pro
vzdělávání

ano, pokud si NNO
zaregistruje bezplatný účet G Suite
pro NNO

ne

ne

ano (na
ZČU přes
gapps.zcu.
cz)

ano

ano

ano

ano, přes
Formuláře
Google

ano

ne

ne

CESNET
Zoom

ano, ale jen
40 minut,
CESNET na
požádání
udělí neomezenou
licenci

ano, ale jen
40 minut

ano, ale jen 40
minut

ano, ale
jen 40
minut

ne - poskytuje
Cesnet

ano

ne

ne

prezentace,
sdílení
obrazovky

ne

ano

ano

Adobe
connect

ano

ne

ne

ne

ne - poskytuje
Cesnet

ne

ne

ne

prezentace,
sdílení
obrazovky

ne

ano

Discord

ano

ano

ano

ano

existuje
aplikace,
ale není
nutné ji
mít

ano

ne

ano

prezentace,
sdílení
obrazovky

ne

Google
-Youtube

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ne

jitsi.org

ano

ano

ano

ano

ne pro PC,
ale jen pro
mobil

ano

ne

ne

ano

Sdílení
souborů

ano
ano
Google
(Google
Meet) Classroom)

Mohou Možnost
se užidokuvatelé mentace
hlásit o přítomslovo
ných

Nahrávání
schůzky

ne

snímek
obrazovky

ano

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

snímek
obrazovky

ano

ano

ano
pouze
v rámci
skupiny,
nikoli
místnosti

ano

ne, ale lze
sdílet odkaz např.
na Disk
Google

ano

ne

ne

ne

komentáře u
videa

ne

ano

sdílení
odkazů

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

snímek
obrazovky

ano

Připravil tým Lucie Rohlíkové, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni
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Projekt

Metodické kabinety
jako forma podpory učitelů
Zaváděním metodických kabinetů v České republice se zabývá klíčová aktivita Kabinety
z projektu s názvem Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO).
Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým institutem ČR a spolufinancován EU.
S určitou formou metodických kabinetů se již
setkali zkušení učitelé, kteří se v oblasti školství
pohybovali před rokem 1989.
Cílem aktivity Kabinety z projektu SYPO je vybudování uceleného systému sítě kolegiální podpory – metodických kabinetů, ve kterých bude
docházet k pravidelným setkáním aktivních pedagogů a vzájemnému sdílení jejich profesních
zkušeností. Hlavním cílem metodických kabinetů je vytvoření odborného prostoru, který
pomůže pedagogickým pracovníkům v jejich
odborném růstu v oboru vzdělávání, ve kterém
působí. Metodické kabinety lze ve zjednodušené podobě chápat jako síť profesní a kolegiální podpory, která je zaměřena na rozvoj
pedagogických pracovníků a na zlepšení jejich
informovanosti v rámci
inovací předmětových
didaktik.
Metodické kabinety
nabízejí svým členům:
• s tát se aktivním členem kabinetů a sdílet svoje zkušenosti
s kolegy stejné kvalifikace v rámci svého
kraje,
• prohloubit svoji odbornou kvalifikaci,
• získávat ucelené informace o vzdělávací oblasti ve které
působí,

28

a krajského metodického kabinetu přímo do samotných škol.
A obráceně, členové oblastního
kabinetu budou přenášet získané
podněty ze škol krajskému metodickému kabinetu a ten následně
národnímu metodickému kabinetu. V čemž je možné spatřovat
velmi pozitivní provázanost mezi
jednotlivými druhy kabinetů.

• p
 odílet se na rozvoji vzdělávací oblasti,
ve které pedagog působí na národní, krajské
či oblastní úrovni,
• získávat nové dovedností, které mohou následně aplikovat v rámci své výuky.
Projekt SYPO plánuje vybudovat hierarchii kabinetů založenou na dělení oborů dle rámcových vzdělávacích programů (RVP). Nejvyšší
úrovní je tzv. národní metodický kabinet. Tento
kabinet je určen aktivním pedagogům, kteří
se ve své aprobaci pohybují minimálně 7 let.
Zástupci národních metodických kabinetů jsou
vybírání na základě výběrové řízení. Členy tohoto typu kabinetů jsou také zástupci z řad
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,
České školní inspekce, zástupců vysokých škol,
vedení škol a učitelů, profesních sdružení apod.
Počet členů národního metodického kabinetu
se pohybuje dle individuální specifické vzdělávací oblasti v rozmezí od 13 do maximálně
20 osob. Mezi základní úkoly tohoto kabinetu
patří tvorba Modelu systému profesní podpory

pro jednotlivé oblasti vzdělávání, metodických
příruček či navrhování nových témat webinářů,
určených pro další úrovně kabinetů.
Regionální úrovní metodického kabinetu jsou
tzv. krajské metodické kabinety, kde je podmínka působení v pedagogické oblasti minimálně 5 let. Tyto kabinety jsou již podle svého
názvu zastoupeny v každém kraji v České republice. Členové krajského metodického kabinetu jsou vybírání v rámci výběrového řízení
z řad aktivních učitelů dané odbornosti. Co se
týká počtu členů tohoto kabinetu, tak ten je
závislý jednak na velikosti kraje, ve kterém metodický kabinet působí ale i na jeho specifické
situaci (např. menší počet učitelů odborného
předmětu apod.). Tito členové pak mohou
v rámci svého kabinetu např. vznášet připomínky k dokumentům vzniklým v rámci národních metodických kabinetů. Dále se mohou členové krajských metodických kabinetů účastnit
jednání národních metodických kabinetů, kde
mohou předávat získané poznatky, vztahující se
k rozvoji jejich vzdělávací oblasti.
Třetí skupinou kabinetů jsou tzv. oblastní kabinety. Tyto kabinety se snaží vybudovat jednotliví členové krajských metodických kabinetů,
prostřednictvím oslovování dalších aktivních
pedagogů v dané oblasti. Každý člen krajského
metodického kabinetu má tak přidělenou
svoji oblast, která ve většině případů kopíruje
dle kraje, ve kterém působí, jeho strukturu
okresů. Členové oblastního kabinetu budou
moci rovnou předávat informace z národního

Pozitivní součástí metodických
kabinetů je také aktivita s názvem
vlastní podpora škol, která je realizována členy krajských metodických kabinetů. Mezi tyto formy jsou řazeny
krajské workshopy, skupinové intervize, oblastní workshopy a partnerské kooperace.
Hlavním cílem aktivity Kabinety projektu SYPO
je vybudování profesní sítě dvanácti metodických kabinetů. V současné chvíli fungují v České
republice v rámci pilotáže první tři metodické
kabinety. Jedná se o kabinety Matematika a její
aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika
a ICT. Tyto metodické kabinety již poskytli několik desítek setkání pro aktivní učitele. V polovině února 2020 již bylo zahájeno výběrového
řízení do třech nově vznikajících kabinetů. Jedná
se o kabinety Předškolního, Prvostupňového
a Přírodovědného vzdělávání. V případě zájmu o zapojení se do nově vzniklých kabinetů
je třeba oslovit odborného krajského metodika
projektu SYPO, dle oblasti za kterou byste měli
zájem se přihlásit. Přihlášku do výběrových řízení a zároveň kontakt na jednotlivé odborné
krajské metodiky je možné nalézt na stránkách
projektu SYPO www.projektsypo.cz.

Martin Hříbek
Národní pedagogický institut České republiky
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Praktické skúsenosti zo vzdelávania
dospelých v oblasti fondov
Na Slovensku, ako aj v Českej republike slúžia rôzne typy fondov s vysokou alokáciou
finančných prostriedkov ako významný zdroj
a prostriedok hlavného a doplnkového financovania a realizovania projektov pre široké spektrum rôznych subjektov. Dôležitou
súčasťou ich efektívneho využívania vzhľadom na ich narastajúcu obsahovú zložitosť,
formálnu administratívnu náročnosť, celkovú
rôznorodosť a zameranie, ako aj prepojenosť
je aj vzdelávanie dospelých v tejto špecifickej
oblasti, ktorí predstavujú najväčšiu cieľovú
skupinu na strane prijímateľov-žiadateľov, ale
aj na strane poskytovateľov-administrátorov.
Fondy poskytované zo zahraničia, ale aj z národnej úrovne prostredníctvom štátu a jeho
súčastí, vyšších územných celkov, obcí, mimovládnych organizácií, firemného prostredia
a podobne poskytujú možnosť financovať projekty rôzneho druhu, v rôznych oblastiach, investičného, ako aj neinvestičného charakteru.
Vrátane štátnych organizácií, mimovládneho
sektora, spoločenských, sociálnych, kultúrnych, či športových organizácií, vzdelávacích,
ako aj vedeckých inštitúcií, či podnikateľskej
sféry, štátneho, ako aj súkromného charakteru. Niektoré požadujú spolufinancovanie, iné
financujú projekty na úrovni 100 percent objemu požadovaných finančných prostriedkov.
Každý fond má svoj vlastný komunikačný plán
a stratégiu na propagáciu. Ten sa zväčšia zameriava na základné informácie o štruktúre fondu,
kto ho poskytuje, oblastiach, ktoré financuje,
podmienkach zapojenia sa, oprávnených žiadateľoch, spôsoboch a termínoch zapojenia sa
do otvorených verejných súťaží prostredníctvom žiadostí a podobne.
Realizačná prax poukázala na potrebu zabezpečenia náležitej informovanosti a náležitej
potreby poznania, odbornej prípravy a vzdelávania používateľov, ako aj poskytovateľov
30

fondov. Na túto oblasť majú v rozpočtoch,
hlavne v programoch technickej pomoci vyčlenené jednotlivé fondy aj finančné prostriedky.
Jednak na organizáciu informačných podujatí,
školení, otváracích konferencií, či priamo platenej reklamy v médiach, ktoré plnia úlohy
informačného, ako aj vzdelávacieho charak-

Otváracia konferencia fondov EHP/Nórska
v Bratislave
fondu, ako aj o plánovaných a pripravovaných
výzvach. Slúžia aj ako zdroj informácií od potenciálnych prijímateľov o ich očakávaniach
a potrebách. Následne sa to využíva za účelom
dosiahnutia čo najväčšej využiteľnosti a čo najvyššieho čerpania grantu, ako aj k prípadnej korekcii, úprave výzvy.

Otváracia konferencia fondov EHP/Nórska
v Bratislave
teru. Niektoré majú zriadené Informačnoporadenské centrá, respektíve informačné
kancelárie financované práve z fondov ako samostatný projekt. Väčšinou ale ide o aktivity
iba v rámci jedného druhu fondov. Najväčšou
cieľovou skupinou sú práve dospelí.
Z  praktického hľadiska, ako aj spätnej väzby,
získanej z rozhovorov s účastníkmi jednotlivých
aktivít, sa ako veľmi efektívne javia nasledujúce
informačné a vzdelávacie aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania dospelých v oblasti fondov.
Otváracie konferencie. Táto forma sa zvyčajne
využíva ako úvodné podujatie na začiatku programového obdobia s cieľom poskytnúť všeobecné informácie o charaktere a štruktúre

Informačné dni/semináre. Tie sa organizujú
poväčšine ako následný krok ku konkrétnym už
vyhláseným, či pripravovaným výzvam. Cieľom
takéhoto podujatia je objasniť obsah výzvy,
informovať o termínoch vyhlásenia a uzatvorenia, minimálnej a maximálnej výšky, spolufinancovania, oprávnených žiadateľoch, partneroch, ďalších podmienkach, očakávanom
výsledkovom rámci, výberových kritériách,
oprávnených aktivitách, výdavkoch, financovaní, reportovaní a podobne. Osobitnú formu
predstavujú semináre pre budúce partnerstvá
pri projektoch, kde sa predpokladá spolupráca
s partnermi z donorských krajín. Organizujú sa
formou pracovných workshopov s prezentáciami jednotlivých subjektov, následnou diskusiou a individuálnymi rokovaniami.

Spojené informačné dni o fondoch v Slovenskej republike predstavovali osobitnú
aktivitu, ktorá zahrňovala na rozdiel od predchádzajúcich aktivít informácie a vzdelávanie
o viacerých druhoch fondov. Hlavným cieľom
aktivity bolo a je pre čo najširšie spektrum záujemcov, predstaviteľov samosprávy, vyšších
územných celkov, občianskych a odborných
organizácií, regionálnych rozvojových agentúr,
akademickej obce, podnikateľského sektora
priblížiť možnosti čo najväčšieho počtu a druhov fondov, poskytnúť komplexnejší prehľad
o národných a európskych fondoch v rôznych
oblastiach a rozsahu, ako aj na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom mieste
a v rámci jedného dňa. Pilotný projekt sme
realizovali v roku 2018 vo vybraných mestách
na Slovensku väčšinou na pôde univerzít a štátnych organizácií, ktorý pokračoval aj v roku
2019 s predpokladom uskutočnenia aj v nasledujúcom období. Reakcie účastníkov jednoznačne poukázali na opodstatnenosť a zmysluplnosť realizácie takéhoto vzdelávacieho
a informačného projektu. Prejavilo sa to napríklad aj v zvýšení účasti na podujatiach v slovenských mestách, ktorá sa pohybovala v roku
2018 v desiatkach záujemcov, pričom v roku
2019 bola na úrovni stoviek potencionálnych
žiadateľov.

Záverečné konferencie. Slúžia k prezentácií dosiahnutých výsledkov v rámci programového
obdobia alebo času trvania fondu. Súčasne poskytujú priestor aj na analýzu pozitívnych, ako
aj negatívnych skúseností z realizácie projektov
a spätnú väzbu poznatkov od prijímateľov.

Prednášky na odborných konferenciách profesných združení a organizácií. Odborné, konferencie, workshopy, či semináre, ktoré organizujú pravidelne napríklad Združenie miest
a obcí SR, Únia miest obcí SR, Smart Cities
Klub na Slovensku, či iné organizácie poskytujú
príležitosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých.
Za posledné dva roky išlo o podujatia so štvrťročnou intenzitou s účasťou v priemere okolo
100 účastníkov. Predovšetkým sa jednalo o odborné prednášky, s prezentáciou a následnou
diskusiou, v mnohých prípadoch s využitím prípadovej štúdie týkajúcej sa spracovania, podania, realizácie, auditu a vyhodnotenia konkrétneho projektu.

Uvedené aktivity najčastejšie využívajú formu
prednášky a prezentácie spojenú s aktívnou
diskusiou.

Prednášky na univerzitách a vysokých školách. Problematika fondov sa stala súčasťou
prípravy hlavne v odboroch na univerzitách
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Je potrebná aj odborné
príprava a vzdelávanie
o tom, na akých princípoch fungujú, na čo
všetko sa dajú využívať,
ako sa dajú prepájať,
vzájomne dopĺňať, spolufinancovať a v neposlednej miere ako projekty písať a predkladať.
Tak aby projekty spĺňali
nielen všetky formálne
a administratívne kritéria, ale mali reálny obsah, ciele, zameranie,
spĺňali požadované kritéria a zameranie a boli
realizovateľné. To, že
je to zložitá oblasť požadujúca v súčasnosti
Seminár pre budúce partnerstvá v Štiavnických Baniach
odbornú prípravu, potvrdzuje aj vznik špeciapripravujúcich odborníkov v oblasti verejnej
lizovaných
poradenských
firiem, ktoré tieto insprávy, či samosprávy. Tak je tomu aj napríformácie
v
rámci
biznisu
poskytujú
príslušným
klad na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla
žiadateľom.
Pre
nich
to
niekedy
znamená
zvýJozefa Šafárika v Košiciach, ktorá má uvedenú
problematiku zahrnutú v rámci študijného pro- šené náklady na realizáciu projektu. V prípade,
gramu, ale aj v rámci osobitných prednášok že nedisponujú dostatočným rozpočtom, či
odborníkov z praxe. O tento typ prednášok kapacitou na požadovanú spoluúčasť to môže
prejavujú záujem aj ďalšie slovenské univer- viesť k nerealizovateľnosti, či strate záujmu
zity pre študentov, ale aj pre svoje projektové o fond. Z  hľadiska súčasného stavu, ako predtímy. Akreditovaný vzdelávací program pre pokladaného vývoja, fondy budú predstavovať
ekonomických diplomatov, v súčasnosti reali- významnú súčasť rozvoja spoločnosti aj v budzovaný na slovenskom ministerstve zahraničia úcnosti. Pre zorientovanie sa v problematike
zahrňuje aj osobitnú oblasť fondov pre projekty a efektívne využívanie fondov je potrebná určitá miera povedomia a poznania a pre niekna rozvoj medzinárodnej spolupráce.
toré skupiny až kvalifikácie pre prácu s nimi.
Odborná príprava poskytovateľov/administrátorov fondu si uskutočňuje riadiaci orgán
jednotlivého fondu osobitne, pretože je zameraný na špecifiká fondu a jednotlivých jeho
programov alebo výziev. Aj keď niektoré všeobecné princípy a charakteristiky fungovania
a poskytovania fondov sú spoločné.
Vzdelávanie dospelých v oblasti fondov má
svoj význam. A to na Slovensku, či v Čechách.
Nestačí len všeobecná informovanosť o tom,
že fondy existujú a že slúžia na financovanie.
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František Kašický
veľvyslanec s osobitným poslaním
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republikyfondov EHP/Nórska

Kompetence – Edukace – Kognice
aneb Způsob práce předurčuje
způsob učení a mentálního tréninku
Výuka v rámci odborného vzdělávání dospělých musí být koncipována nejen na základě
obsahu předávaných informací, ale také
v souladu se způsobem, jakým budou studenti
poznatky uplatňovat ve své pracovní činnosti
v zaměstnání. Lektor před výukou zohledňuje
budoucí kompetence edukovaného a uzpůsobuje tomu vyučovací metodu. Již při plánování
výuky je potřeba si uvědomit, nejen co se má
student naučit, ale jakým způsobem bude
dané učivo aplikovat do praxe, zda je preferované učit se položky nazpaměť nebo spíše rozvinout myšlení, pozornost či jinou mozkovou
funkci.
Při tvorbě učebního plánu na vyšší odborné
zdravotnické škole, kde se připravují při kombinovaném studiu na své povolání různé obory
nelékařských zdravotnických pracovníků, jsme
zvolili k předávání poznatků metody, které korespondují s mentálními procesy častěji používanými jednotlivými druhy zdravotnických pracovníků. Konkrétně diplomované zdravotnické
záchranáře, kteří při své práci musí operativně,
rychle vyšetřovat pacienta a souběžně hledat
možnosti řešení, je nezbytné od počátku učit
hledat souvislosti v poskytovaných vědomostech a pomocí myšlenkových operací nacházet
individuální způsob léčby.

rem je diplomovaný zdravotní laborant, jehož
kompetencemi je pomocí přístrojů nebo zcela
manuálně detekovat abnormality ve vyšetřovaném biologickém preparátu. Samozřejmě
k tomu potřebují umět teoreticky všechny anatomické, fyziologické i patologické souvislosti,
ale během studia je žádoucí výrazně trénovat
u studentů pozornost, aby ve velkém množství
materiálu dokázali odlišit patologický výsledek.
Při volbě vyučovacích metod jsme tedy v jednotlivých předmětech vycházeli z těchto předpokladů či požadavků pro praxi. Na základě
toho nemůžeme učit tentýž předmět se stejným obsahem učiva všechny najednou, jelikož
každý obor vyžaduje specifický přístup podporující danou kognitivní (poznávací) funkci, kterou bude student používat ve svém zaměstnání.

Oproti nim diplomovaní farmaceutičtí asistenti ve své práci při přípravě nebo výdeji léčiv
nemají příliš možnost improvizovat a hledat
varianty, jelikož se musí držet přesně daných
postupů. Jsou tedy odkázáni učit se většinu návodů doslovně. Velmi důležitá je dodržovaná
přesnost i široká znalost účinnosti jednotlivých
sloučenin a z tohoto důvodu je kladen důraz
na paměť. Třetím zmíněným, studijním obo33
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Komplexně jsou tedy vyučovací metody mezi
obory odlišné. U zdravotnických záchranářů se
myšlení podporuje častěji zařazovanými alternativními způsoby výuky jako např. řešení problémových situací, se kterými se budou běžně
setkávat v reálném provozu své profese i již
v rámci studia při odborné praxi. K propojení teoretických znalostí do modelových situací jsou
využity i metody instruktáže nebo brainstormingu, brainwritingu, metoda CNB (Collective
Notebook), synektiky, laterálního myšlení, metoda Pro-Kontra, metoda „černé skříňky“ či
morfologické metody. Při instruktáži se zapojují
kromě teoretických znalostí i psychomotorické
dovednosti, neboť nácvik praktických ošetřovatelských činností je též důležitou součástí
přípravy na povolání. U  instruovaného musí

postupně odborné výkony přecházet až do automatizace, aby bylo myšlení uvolněno k plánování dalších úkonů. U  kombinovaného studia
nastává problém u studentů, jež přicházejí se
zkušenostmi ze zaměstnání ve zdravotnictví,
ale přinášejí si nesprávné návyky v postupech
práce. Pro ně je složitější současně se odnaučovat zažité původní postupy a zároveň např. dedukovat současnou problémovou situaci. Při
brainstormingu či brainwritingu při skupinové
výuce záchranáři chrlí nepřeberné množství
variant, při nichž využívají nabité teoretické
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znalosti i především zkušenosti ze zaměstnání
nebo rozsáhlé školní praxe (záchranáři mají během studia 1600 hodin individuální odborné
praxe, což je 2x více než u zbylých dvou oborů).
Při metodě CNB (společný zápisník) se kromě
podpory vlastních myšlenek inspirují nápady
ostatních a posilují schopnost efektivně pracovat v týmu. Nalézání nových myšlenek vyvoláním asociací aktivuje metoda synektiky
či laterálního myšlení, kde se využívá hledání
souvislostí a možnosti zběhnutí ke špatnému
řešení a návratu zpět. Metoda Pro-Kontra
umožňuje lépe pochopit diferenciální diagnostiku, studenti musí sledovat argumenty a antiargumenty pro vyslovení diagnózy či léčby.
Příčiny a následky jsou vyzdvihovány i metodou
černé skříňky, při níž je úkolem prozkoumat domněnky a složitosti i zdánlivě jednoduchého.
K  procvičování jsou využívány s oblibou metody hraní rolí či dialogu. Účelem je nejen nácvik činností ale také zbavení ostychu, např. při
komunikaci s pacientem či trénink rychlého, ale
efektivního předávání poznatků o pacientovi.
U  zdravotních laborantů na rozdíl od dalších
dvou oborů převažuje podíl praktické školní
výuky (zhruba 2x více než mají teoretického
vyučování). Praktickým vyučováním není myšlena odborná praxe (ta je plněna individuálně),
ale jedná se o skupinovou praktickou výuku
v odborných předmětech realizovanou přímo
v klinických laboratořích zdravotnických zařízení, kde lze využívat širokou paletu materiálu
i moderní techniky, což škola není z finančních
důvodů schopná vlastnit. Praktické vyučování
(instruktáž, koučink, mentoring, counseling,
asistování, rotace práce, exkurze, létající tým)
vedou vysokoškolsky vzdělaní laboranti z daných laboratoří a výuka splývá s plným provozem pracoviště. Studenti jsou rozděleni zhruba
po dvou až třech a skupinka má k dispozici svou
zkušenou laborantku. Záměrem je, aby studenti
měli možnost vidět reálně co nejvíce vzorků
s nejrůznějšími variantami patologických výsledků, tak aby potom snáze dokázali detekovat
nefyziologický stav. Při mentoringu laborantky
předávají studentům svoje zkušenosti a zejména je provázejí při realizaci vyšetřovacích

přednášky či semináře. Očekáváno je u nich
vzhledem k preferenci učení zpaměti výraznější
samostudium, mají oproti ostatním největší podíl tzv. nekontaktních hodin. Praktická výuka
(vyjma odborné praxe) se odehrává ve školní
laboratoři nebo na exkurzích.

metod. Laborantky díky své mnohaleté praxi
studenty koučinkem učí hledat morfologické
odlišnosti, k čemuž student potřebuje cílenou
pozornost i následnou diskusi, aby porovnal
svůj předpoklad s realitou. Counselingem je
snaha neustále zlepšovat pracovní výkon konkrétního studenta, podle jeho schopností a doposud nabitých znalostí a zkušeností, což paleta
vzorků umožňuje. Ovšem některé nestandardní
preparáty nelze dát k dispozici na prozkoušení
všem studentům, fázově se někdy střídají při
jeho průběžném zpracování a tím využijí i nácviku kolektivní spolupráce. Metoda rotace
práce či létající tým realizované v klinických laboratořích mohou lépe studentům přiblížit jednotlivé činnost zaměstnanců na různých typech
laboratoří dle lékařských oborů.
Diplomovaní farmaceutičtí asistenti jsou svým
zaměřením stále často vzděláváni ve škole
původními teoretickými metodami, jako jsou

Specifická volba vyučovacích metod dle budoucích kompetencí studentů vede nejen k jejich
rychlejšímu zapracování v zaměstnání po absolvování studia, ale především umí lépe uplatnit
svoje získané znalosti a dovednosti. A v průběhu
studia se dříve prokáže, zda jsou osobnostně,
mentálně či jinak připraveni vykonávat právě
toto povolání. Více než 5 let sleduji u svých studentů zmíněných nelékařských oborů jejich kognitivní funkce, jak se mění v průběhu tříletého
kombinovaného studia. Sledovaní studenti pravidelně 2x ročně absolvují test paměti, pozornosti a myšlení. Ve vstupním testu na počátku
studia mají výsledky velmi podobnou variabilitu
napříč všemi obory, ale postupně se ve vyšších
ročnících diferencují dle oborů. Prokazován je
pozitivní posun v myšlenkových operacích u záchranářů. Nejvýraznější zlepšení paměti mají
dle očekávání farmaceutičtí asistenti a v oblasti
pozornosti dosahují nejlepších výsledků laboranti. Původní záměr sledování kognitivních
funkcí byl dokázat současným i potencionálním
studentům kombinovaného studia ve středním či pozdějším věku, že si prostřednictvím
pravidelného učení během studia na vyšší odborné škole mohou nejen zvýšit kvalifikaci ale
také zlepšit svoje mentální zdraví a oddálit tak
stáří s kognitivními poruchami. Přeji všem, aby
se jim povedlo najít průsečík mentální aktivity
edukovaného v jeho pracovním prostředím
s možností jak efektivně a pokud možno poutavě jej vzdělávat.

Martina Muknšnáblová
vedoucí oborů VOŠ MILLS,
Čelákovice
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Multitasking

vede k prokrastinaci
a zpomaluje vzdělávání pracovníků
V současnosti se pracovní povinnosti vyznačují maximálním nasazením a žádoucími vlastnostmi pracovníků jsou flexibilita, odolnost
vůči stresu a zejména pak schopnost plnit více
zadaných úkolů naráz, tzn. pracovat na bázi
multitaskingu. Člověk ale není operační systém výkonného počítače, takže se postupně
z této přednosti může stát překážka vedoucí
k prokrastinaci, která do značné míry zpomaluje pracovní výkonnost a omezuje vzdělávací
procesy ve firmě. Pracovník totiž není nadále
schopen přijmout více úkolů, či zpracovat
nové informace a na vzdělávání či osobní rozvoj nemá kapacitu.
Problém multitaskingu v souvislosti s odkládáním úkolů na později má úzkou vazbu
na využívání moderních technologií k práci.
Dosažitelnost, kterou umožňuje podnikový intranet, služební email, mobilní telefon a další
komunikační kanály, je rušivým elementem,
který dokáže nabourat i pečlivě vytvořené
pracovní plány. Výsledkem je, že zadané úkoly
pracovník nahradí v daný moment jinými a ty
původní odloží na později. V tomto duchu se
nahromaděné úkoly přesouvají, a ve snaze stihnout splnit jich co nejvíce najednou, nastupuje
nesoustředěnost a neschopnost pohnout se
z výchozího bodu. Člověk se v této fázi dostává
do situace, kdy se snaží nalézt co nejúčinnější
a nejrychlejší řešení, které zpravidla vychází
z přesvědčení, že pod časovým tlakem zvládne
vše lépe a s odpovídající kvalitou. Uniká mu
však skutečnost, že tento styl práce vede k nedostatečnému zamyšlení se nad hloubkou
úkolu a patrně i k zcela průměrným pracovním
výsledkům. Negativním dopadem takového
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jednání je pak frustrace, pocit vlastního selhání,
stres a v důsledku i nespokojenost v zaměstnání a demotivace k dalšímu rozvoji.

přináší žádnou přidanou hodnotu – na vzdělávání se dostatečně nesoustředil a snažil se jen
mít vše dokončené v požadovaném termínu.
Vzdělávací aktivity v takovémto případě postrádají smysl – pro zaměstnavatele představují
nemalé náklady, pro zaměstnance jsou zdrojem
negativních emocí – a po relativně krátkém
čase vyvstane nutnost vzdělávací akci opakovat, protože se v praxi nedostavily předpokládané výsledky.
Rizikovým faktorem prokrastinace může být
i e‑learning.

Jelikož se v posledních letech k podnikovému
vzdělávání často využívá internet s uživatelským rozhraním, ve kterém probíhá e-learning,
má prokrastinace přístup prakticky do kterékoliv kanceláře. Často se tak stává, že pozornost pracovníka je při on-line výuce přesunuta
k jiným činnostem, zejména osobního charakteru. Stačí jediné povolené pop-up okno s reklamním sdělením, aby byla pozornost pracovníka přesměrována k jinému tématu – pro
něj v ten daný okamžik zcela nerelevantnímu

Pokud řešíme více úkolů naráz, dochází k tříštění naší pozornosti.
Stejně jako je tomu v případě pracovních úkolů,
i vzdělávání ve firmě představuje soubor činností, které vyžadují disciplínu a rychlou implementaci změn v závislosti na oboru, ve kterém
firma působí. K  pracovním povinnostem tak
často přibývají ještě vzdělávací aktivity, které
pomáhají prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků firmě dosáhnout značné konkurenční
výhody. Opět ale platí, čím více vzdělávacích
akcí vyžaduje pracovní pozice, tím častěji se
zaměstnanci uchylují k prokrastinaci a snaží se
posléze formou multitaskingu splnit všechny
aktivity těsně před termínem.
Toto zacyklení vychází z pocitu přetížení - pracovník stojí před výzvou v podobě naplánovaných vzdělávacích aktivit a zprvu se snaží splnit jich co nejvíce naráz, přičemž patrně zcela
dokončí jen zlomek z původně vytyčených
plánů. Jejich další plnění odloží na příhodnější
moment (až bude mít více času, až najde ty
správné informace, až získá potřebné znalosti
a dovednosti apod.). Během tohoto období
vnitřního vzdoru nalézá pracovník uspokojení
v zcela nesouvisejících činnostech, které krátkodobě uspokojí jeho negativní pocity vyplývající z přemíry úkolů.
Výsledkem je časová tíseň, kdy pracovník začne
opětovně plnit individuální plány, ovšem tentokrát ve zrychlené formě a bez hlubší analýzy řešeného problému. I když jsou všechny zadané
úkoly v termínu dokončeny, pracovníkovi ne37
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výuce, ale dosti zajímavému na to, aby výuku
přerušil a přesměroval své myšlení na jiný typ
informací.
Náchylnost k takovému kroku se zvyšuje spolu
s psychickou únavou v průběhu dne. Zatímco
např. v ranních či dopoledních hodinách, kdy je
ještě koncentrace pozornosti na vysoké úrovni,
se pracovník chce soustředit na zadané úkoly
a nenechá se snadno ovlivnit okolím, riziko prokrastinace výrazně stoupá spolu s časem na polední přestávku a dále. Nejrizikovější doba je
pak hodinu až dvě před koncem pracovní doby.
Podle slov AuditPro manažera společnosti truconneXion, Martina Hnízdila, se řada firem začíná připravovat na ekonomickou krizi a propad
růstu ekonomiky, který bude mít pravděpodobně za následek i rozsáhlejší propouštění.
„Zaměstnavatelé začínají více sledovat efektivitu práce a hledají prostor pro úspory. Pokud
se budou muset rozhodnout, koho v budoucnu
propustit, notoričtí flákači mohou očekávat výpověď mezi prvními,“ dodává Hnízdil.
Čeští zaměstnanci v práci zneužívají až dvě hodiny denně k soukromým aktivitám.
Pracovníci se často namísto práce a vzdělávání
věnují v zaměstnání soukromým online aktivitám, což vyplývá z výsledků analýzy společnosti
truconneXion, která monitoruje míru zneužívání pracovního času a pokles pracovního výkonu v českých firmách více než 7 let. Poslední
analýzy dokládají, že pracovníci kancelářských
profesí ke konci roku 2019 prokrastinovali průměrně 113 minut denně, což pro zaměstnavatele představuje ztrátu až 7 901 Kč za jednoho
pracovníka.
Zejména v hektické předvánoční době pracovníci odkládají zadané pracovní úkoly a vzdělávání na později a nahrazují je aktivitami soukromými. Tento trend je meziročně sledován
na vzorku 2000 zaměstnanců v administrativních profesích. Podle společnosti, která analýzu realizuje, je mezi pěti nejoblíbenějšími činnostmi českých zaměstnanců v měsíci prosinci
například výběr a nákup vánočních dárků v e-shopech, výběr a rezervace dovolené on-line,
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komunikace přes sociální sítě a další komunikátory, četba zpravodajství a sledování multimédií a v neposlední řadě i tvorba online foto kalendářů, fotoknih a novoročenek. Promeškaný
čas na práci, který představuje téměř dvě hodiny denně, se následně logicky promítá ve výsledcích pracovníků, a potažmo i celé firmy.
Prvním krokem k nápravě je efektivita.
I když má multitasking ve vzdělávání z hlediska kvantity nepopiratelný přínos, z dlouhodobého hlediska se v jeho důsledku projevuje
chybovost a trpí kvalita vzdělávacích systémů.
Pracovníci jsou schopni řešit více problémů naráz a vstřebávat informace z různých zdrojů, ale
jejich koncentrace je roztříštěna a znalosti povrchní. V takovém případě je důležité zaměřit
se na efektivitu vzdělávání a popř. i celý vzdělávací systém upravit.
V první řadě jde o sestavení priorit. Je možné
zavést několik osvědčených technik, jak rozplánovat povinnosti (např. pravidlo dvou minut,
nebo tzv. pomodoro technika) a postupovat podle nich, aby bylo plnění pracovních povinností
i vzdělávacích akcí během dne v rovnováze.
Dále je nutností zredukovat nebo individualizovat zaměření vzdělávacích akcí. Je přínosné,
když se ve firmě pracovníci zastanou navzájem,
ale opravdu je nutné, aby manažer technického
oddělení mluvil několika cizími jazyky, když
ve své funkci využije zřídkakdy jeden? A v neposlední řadě je nutné podněcovat pracovníky
v sebeřízení a kromě povinných vzdělávacích
aktivit nabídnout i rozšířené spektrum nepovinných akcí. Správná dávka motivace podnítí
snahu pracovníků dále se zdokonalovat bez nátlaku ze strany firmy.

Miloš Novotný
OSVČ, externí student
doktorského studia UJAK Praha

Kontraktování v koučování
Koučování je pojem, který si našel své místo
v možnostech podpory a rozvoje pracovníků.
V zásadě jde o smluvní vztah. Koučování svým
postupem připomíná projektové řízení. Na začátku je plán, kontrakt, realizace … Na co narážíme v praxi je různá úroveň dohody o koučování – jde o lidi, tak proč to formalizovat? Je
to polarita od neformálního kontraktu (většinou slovního) po zprocesovaný a více vyjasněný kontrakt. Těžiště jednání je v přípravě.
Předpoklad úspěšného rozvoje osob pomocí
koučinku v organizacích, je ve vyjasnění si základních rovin, které mají vliv na výsledek.
Organizační záležitosti – harmonogram a počet sezení, délka sezení, místo pro koučování
u zákazníka nebo jinde, osobně či Skype/telefon, honorář, forma reportu nadřízeným.
Sociálně-odborné předpoklady – jakou má
pozici koučovaný, jak je zkušený kouč, jakým
odborným směrem jsou zaměřeni, jaké je vzájemné očekávání, jak status obou rolí oběma
sedí, na čem se buduje vzájemná důvěra (věk,
pohlaví, zkušenosti). TA vedle sociální roviny
odhaluje také vnitřní psychologickou rovinu
smluvního vztahu. Motivace ke koučinku jsou
různé. Jde o postoj, o kterém se nemluví, jde
o skrytá zadání a očekávání. Jde o případné
záměry a vliv dalších osob. Východiskem je diskutovat o souvislostech ještě před koučováním
a zúčastněné strany se mohly rozhodnout, jak
a zda do dané zakázky půjdou.
Cox (2010) cituje F. English a její model rovnostranného trojúhelníku vztahů, kde původně
šlo o smlouvu mezi lékařem, klientem a organizací. „Rovnostranný trojúhelník představuje
situaci, kdy všechna očekávání a odpovědnosti
jsou jasné“ (Cox 2010, s. 174). Ujasníme-li si
na začátku vztah organizace, klienta a kouče,
můžeme vizualizovat vzdálenosti a informace,
jak je vnímáme v přípravě na koučování. Poklud
je trojúhelník nevyvážený (jde o subjektivní
pohled) – můžeme si dle E. Cox položit otázku
ve smyslu – co potřebujeme vědět více a jak

smlouvu vyvážit. Aby bylo jasné a zřejmé, co je
cílem, jaké jsou představy, jaká je odpovědnost
zúčastněných v kontextu dané organizace.

(Cox 2010, s.175)
Často musíme počítat se širším polem vlivu a to
v modelu vícenásobného vlivu. Jde o rozložení
– konstelaci činitelů v poli. Vliv a očekávání má
vzdělávací agentura (úspěch a pokračování, pozitivní reference, bezproblémový průběh, pozice dodavatele ve firmě. HR oddělení chce vyhovět internímu zadavateli, splnit úkoly, interní
pověst atd. Manažer může mít různé motivy
– profesní rozvoj podřízených, poslední šance
(když nepomůže ani kouč tak…), splnění vzdělávacího plánu, atd. Podmínkou získání informací
je samozřejmě otevřený a pravdivý přístup
všech stran – což není vždy samozřejmé či diplomaticky možné. Úkolem kouče je však pokusit se získat maximálně jasný přehled o situaci,
do které vstupuje. Úkolem pro zadavatele je
v přípravné fázi podat srozumitelné informace
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a očekávání od kouče (i koučovaného). V ideálním případě, zúčastněné strany si dopředu vyjasňují zadání a podmínky.
Někteří kolegové koučové tvrdí, že jsou vždy
na straně klienta a že jim jde jen o samotné
koučování a okolnosti nejsou důležité, jde jen
o klienta. Ano o koučovaného nakonec jde vždy,
ale zaměňuje se zkušenost z koučování na volném trhu, kde si je najde sám klient a platí si
to ze svého. Zde jsou nároky a zadání platící
organizace (finanční kontrakt je na firmu) a klient to má jako benefit zdarma (nebo částečně
spolufinancován). Pokud jde o motivovaného
klienta, příznivou firemní kulturu a chápavé
nadřízené – spokojenost koučovaného pak záleží na kvalitě práce kouče a na jejich produktivním, pracovním vztahu. Měřítkem výsledku
je spokojenost koučovaného. Okolní vlivy však
mohou „čistě jen koučování“ zcela ovlivnit.
V praxi se opakovaně setkávám s velmi obecným zadáním, neinformovanými koučovanými,
nereálnými požadavky, nejasnostmi kolem placení, plnění firemních cílů v rozporu s osobním
přáním koučovaného, neznalostí principů koučinku (plete se s jinými vzdělávacími a rozvojovými přístupy), vyžadování podrobných zpráv
pro nadřízené, okamžité výsledky, přání rychlé
změny typu osobnosti, koučování jako poslední
šance před výpovědí, mizivá možnost implementace naučeného atd.
Dobrý vstup vede pravděpodobněji ke kvalitnímu výstupu. Co vlastně probrat dopředu?
V termínech TA jde o odpovědný přístup dospělý–dospělý. Omezit různé psychologické
„hry“. Znát, v rámci možností, transparentní
přístup zúčastněných.
Východiskem je kvalitní kontrakt na začátku. Co
vzít v úvahu a zahrnout do smlouvy?
Organizační a odborná rovina:
• K
 ontaktní údaje o vás a vašem klientovi (adresa, telefon, mail, IČ, DIČ atd.)
• J aký je účel a cíl koučování – zadání organizace – (konkrétní a specifikovaný cíl se řeší
s koučovaným)
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• Specifika koučování – k čemu vede a jak se
pracuje, jakými technikami a metodami (ev.
s dovětkem, že koučink není náhrada poradenství, psychoterapie, školení…)
• Koučovací kontakt – osobní setkání, telefonické, Skype, mailem…
• Podmínky koučování – kde a jak probíhá?
Jaký je odhadovaný časový rámec celého
koučování? Jaké jsou odhadem intervaly?
Kolik sezení je naplánováno? Jaká je plánovaná délka sezení? Harmonogram dopředu
nebo postupně?
• Povinnosti kouče – dodržování etického kodexu, kompetencí, zásada důvěrnosti informací a ochrana dat, zvládání koučovacího
procesu, způsob či možnosti případné podpory mezi setkáními
• Z pětná vazba – jaký výstup obdrží nadřízený (HR), jaký typ zpětné vazby a jak bude
podrobný
• U
 končení smlouvy – podmínky a možnosti
odstoupení od smlouvy během programu
pro obě strany
• Povinnosti koučovaného – aktivní účast,
pravidla při změnách při změnách termínů,
odpovědnost za implementaci výstupů
z koučování, plnění nastavených cílů
• Platba – hodinová sazba nebo sazba za setkání (kolik to znamená minut), sazba za celý
program, platba předem nebo způsob účtování po provedené práci, na konci měsíce,
čtvrtletí /dohodou, fakturou… Možnosti a finanční podmínky při přerušení procesu v případě neshody koučovaného a kouče.
• Informace o koučovi – základní CV, certifikace, zkušenosti…
Verzí psaných smluv je celá řada, inspirativní
a vzorové lze získat např. na stránkách profesionálních koučů a oborových organizací
ICF a EMCC (Coaching Agreement, Coaching
Contract).

Psychologická rovina:
Ne vždy jsou na vnitřní - psychologické rovině
zřetelně pojmenované požadavky. Nevyřčené
pak ovlivňuje motivaci i hodnocení výsledků.
Pro celkový obraz je užitečné mít schůzku
s osobami, které ovlivňuji kontrakt. Zeptat se
jich na cíl a záměr koučování z jejich pohledu.
Minimálně nadřízený a zástupce HR, někdy
i za přítomnosti koučované osoby.
Nabízím několik otázek k diskusi: Z  jakého důvodu se rozhodli pro koučování jako způsob
rozvoje? Co má být cílem? Jaký plánují příp.
karierní posun koučovaného? Kde vidí prostor
ke zlepšení? Co je třeba změnit? Podle jakých
kritérií se posuzuje úspěch? Jaká jsou očekávání

od koučování? Co bude dál, když se koučování
podaří? Co se stane, když se nesplní kladené
nároky? Jakou zpětnou vazbu o koučovaném
si zadavatelé představují? Jaký prostor bude
mít koučovaný pro dosažení cílů e příp. změn?
Jaká bude následná podpora koučovaného
nadřízeným?
V rámci přípravy je důležité se sejít s koučovaným a ujasnit si jeho představy a očekávání:
Co si slibuje od koučování? Jak je motivován?
Co o koučování slyšel, jaké má s koučováním
či poradenstvím zkušenosti (jak rozumí těmto
rozdílným přístupům)? Zda si koučink vyžádal
nebo ho dostal plošně jako ostatní? Jde o rozvojový a volitelný benefit nebo vyšel požadavek
od nadřízeného? Podílí se jako spoluplátce? Co si o navrhovaném programu
myslí?
Vnitřní vzájemný souhlas je založen
na důvěře, a proto je vhodné ujasnit si
způsob práce s informacemi. Některé
firmy vyžadují zprávy o koučovaném
a zde je na místě zdůraznit, že bez souhlasu koučovaného, kouč neprozrazuje
o koučovaném získané informace, jeho
postoje, nápady, či pocity. Důvěra se
staví na záruce diskrétnosti a je základním předpokladem otevřenosti v práci
kouče a koučovaného. To je vhodné
sdělit zúčastněným stranám. Pokud
je procesní nutnost reportovat (ISO)
– pak jedině po odsouhlasení výstupu
koučovaným.
Nedohoda
Pokud se objeví překážky či nejasné informace Fischer-Epe (2006, s.146) popisuje důvody, proč zakázku z hlediska
kouče nepřijmout:
– s e zadavatelem nejdou nastavit realistické cíle a podmínky, ev. jsou
v konfliktu s hodnotami a rolí kouče
– kouč nemůže zaručit neutralitu
a profesionální distanci – díky osobním zájmům, kontaktům
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– k oučovi chybí tematické či odborné kompetence – necítí se na danou problematiku
či osobnost koučovaného
Své důvody k přijetí či odmítnutí objevuje
také zadavatel – rozdílné představy o způsobu práce a metodách kouče. Požadavky či
podmínky, které kouč odmítá plnit. Osobní
nesoulad při přípravě kontraktu.
Pokud se v přípravě kontraktu vyjasní organizačně odborná rovina a vyjasní se dopředu
přání, diskrétnost, očekávání, kritéria, souvislosti – pak je šance se rozhodnout pro daný
kontrakt a dále spolupracovat na shodné
psychologické rovině. Otevřená komunikace
tak přispívá k srozumitelnému formálnímu
i neformálnímu kontraktu.

Oskar Schorm,
psycholog a kouč
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Vzdělávání není jen o vědomostech
Právě teď, v době nestandardní, zjišťujeme, jak
důležitá je komunikace. Nejen proto, abychom
se doma sami nezbláznili, ale abychom se dokázali domluvit. Abychom každý chápali stejná
slova stejně, stejná vyjádření stejně, abychom
byli schopni pochopit odlišný postoj toho druhého a tak dál. Přesto je stále ještě v hlubokém
podvědomí mnoha lidí, že mluvit přece umí každý, tak k čemu se to učit. Místo teoretizování
přináším pár příkladů z praxe z workshopů i individuálních konzultací.
Korporátní řízení v české variantě
Sedí proti sobě dvě skupiny pracovníků z jedné
firmy, ale ze dvou oddělení. Není mezi nimi nepřátelství, vybrali si jako téma Nedostatek sebevědomí v komunikaci. Po krátkém úvodním
seznámení zjišťujeme společně, že jejich problémem není nedostatek sebevědomí, ale pocit, že
nejsou schopni řešit tuto situaci: jejich vedoucí
– obě ženy – se velmi nesnášejí. Jedno oddělení
vyrábí, druhé do výroby dodává komponenty
a díky řevnivosti vedoucích se vyrábějí zmetky.
Jen díky kolegiálnímu přístupu samotných zaměstnanců se ještě nestal větší malér.
Toto není první případ. Korporátní řízení má
pevnou strukturu, ovšem u nás to spíš vypadá
na některých místech jako kolektivní nezodpovědnost. Schovávání se za podpisové kolečko,
za kolektivní zápis ze schůze a podobně.
Se zaměstnanci této firmy jsme na místě změnili obsah našeho vzdělávání – soustředili jsme
se na zvládání jejich vlastních emocí. Protože to
bylo to, co je přivedlo k potřebě většího vzdělání
v oblasti komunikace. Na jejich místech měly
být spíš obě dámy, ale i oni se potřebovali něco
dozvědět: že jsou důležití jako lidé, i když s nimi
vedoucí jednají nedůstojně. Že mají cenu, i když
se s nimi komunikuje direktivně, jako s neschopnými – neboť s takovým pocitem všichni přišli.
Že jejich vzájemná komunikace je důležitá pro
jejich duševní zdraví a to je důležité pro ně samé

– i pro jejich šéfové. To byla v tu chvíli jediná
věc, kterou jsme pro vztah obou dam mohly
udělat.
V případech zvláště korporátních firem často
řeším problém, že vedoucí se svými zaměstnanci neumí jednat. Na tom, co se dozvídám,
je vidět zřejmý strach o funkci, prestiž, výdělek. Chybí tu často povědomost o tom, že být
manažerem je prvotně služba – nejen firmě,
ale i podřízeným, klientům a zákazníkům i veřejnosti, která se s výrobky či službami firmy
potkává. Jako kdyby korporát v českých zemích
byl Eldorádo a odrazový můstek – kam?

Být manažerem je primárně služba a zodpovědnost. Ale zodpovědnost za podřízené a jejich
klid na práci v první řadě.
Chyba není ve mně – je v mých podřízených!
Atraktivní žena ve středních letech má dvě
podřízené, mladé dívky, ke kterým má dost mateřský vztah. Dívky jsou velmi schopné, hezké,
ale když mají přednést na vedení společnosti
výroční zprávu, tak „kuňkají“. Zdánlivě jasný
případ s docela jednoduchými postupy výuky,
ovšem do chvíle, než jsem se s paní šéfovou
potkala. Její hlučný hlas a velmi autoritativní
vystupování mě samotnou dovedlo ke kuňkání
během chvilky. Musela jsem zapojit všechny
svoje schopnosti a vědomosti, abych po pár minutách nevypadala stejně jako ty dvě dívky.
Při cvičeních jsem zjistila, že
jejich vystoupení probíhá
asi takto: jsou zavolány,
že mají rychle přijít, mezi
dveřmi jim paní šéfová kategoricky nařídí, že mají
být co nerychlejší a říkat
jen nutné věci (přestože
prezentace je již dávno připravená i v počítači) a že
nemají kuňkat. Ony pak
mluví před skupinou nevyšších vládců společnosti,
kteří povětšinou píšou smsky nebo mejly. Kde mají
ty dívky vzít pocit, že jsou
důležité, že to, co dělají, má
nějaký smysl, že jsou ony
samy vůbec k něčemu?
Firma to vyřeší tak, že jim
„koupí paní“, která je naučí,
aby vypadaly sebevědomě.
No, naučit je to můžu, ale
může se taky stát, že díky
tomu holky zjistí, že tato
instituce si jich opravdu
neváží a že toto jednání nemají zapotřebí.
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Naučit se komunikovat musí především paní šéfová. Ale – kdo se jí to odváží říct?

uklidnit, dodat jim odvahu a naučit je pár triků,
jak vypadat sebevědomě v době, kdy jim sebevědomí kleslo hodně nízko.

Školení od zeleného stolu

I to je věc komunikace – s vnějším světem skrze
signály, které nás nikdo neučí pozorovat jak
na sobě, tak na druhých. Není to jen známá řeč
těla, ale i hlas, mimika, navyklá gesta či etiketa.
Komunikace vnější, která ovlivní náš vnitřní pocit. Jestliže dokážeme ovládnout svoje tělesné
či mimické záškuby, budeme působit klidně, ale
taky se sami uklidníme.

Velký státní úřad, na který si lidé samozřejmě
chodí zhusta stěžovat osobně. To, že při stěžování vykřičí i všechnu ukřivděnost vlastního
soukromého života, není třeba zdůrazňovat.
Zaměstnankyně prošla školením, kde ji učili, jak
rozčileného člověka uklidnit. Protože ale tyto
rady nefungovaly, hledala jiný přístup.
Při simulaci krizové situace s jejím klientem jsem
zjistila, že to, co se do té doby učila, opravdu
není funkční. Zkusili jste někdy před člověkem
v akutním stavu rozčilení použít větu „já vás
chápu, uklidněte se“ ? To je jak červený hadr
na býka. Navíc na někoho funguje a na druhého
ne. Je tedy třeba naučit se empatii, některým
postupům neverbální komunikace, naučit se
vnímat takovou komunikaci i u druhých a dokázat na ni reagovat smířlivě, s pochopením
a hlavně individuálně.

Protože personalistka dané firmy zná dobře
svoje „ovečky“, vybrala si téma Nedostatku
sebevědomí v komunikaci. A protože dokázala dobře sdělit – vykomunikovat, jak se dnes
učeně říká – v jaké situaci nyní její lidé jsou a co
potřebují, mohly jsme spolu vytvořit zcela nový
typ programu, který skutečně pomáhá lidem,
kteří z jakéhokoliv důvodu musejí opustit nebo
změnit zaměstnání.

Když mi tato mladá žena předvedla, jak by si
ona sama představovala řešení té situace, bylo
to naprosto v pořádku. Použila totiž svoji vrozenou schopnost empatie a vnímání druhého.
Jen jí nikdo neřekl, že to umí, že to umí udělat
jinak než jak to říkají pravidla a že to, co dělá, je
funkční. A že to tak prostě dělat může.

Naučit se komunikovat je celoživotní studium.
Protože lidé kolem nás se proměňují, mění se
i situace a vyvíjí se společnost.

Ona sama mi pak mezi čtyřma očima sdělila,
že školení, které jistě úřad musel vysoutěžit
i dle požadavků na co nejnižší cenu, byl koncipován „od zeleného stolu“, bez znalosti a návaznosti na realitu toho daného úřadu a jeho
problematiky.
Když personalista ví, co jeho lidi opravdu
potřebují
Spolu s nejmenovanou velkou firmou, která
tu bude ukončovat svoji činnost, jsme vyvinuli
program pro ty, kteří musejí odejít z práce.
Vzletně a politicky korektně je to Outplacement
program, ale pro mě to byl od začátku den, kdy
za zaměstnanci přijde paní, která má za úkol je
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Doba lejster se mění v dobu skutečného
poznávání

Manažeři se budou muset už konečně naučit
poznávat své podřízené ne jen podle získaných
lejster a glejtů ze školení a škol, ale i podle jejich
schopnosti projevovat se, reagovat na kolektiv,
podle schopnosti sdělovat. Budou se muset naučit, kam koho postavit v kolektivu, jak využít
nejlépe nejen jeho/její znalosti, ale i osobnostní
vlastnosti. Protože vynikající odbornice, která
nedokáže komunikovat se svými podřízenými
tak, jak oni potřebují, jen utratí firmě zbytečné
peníze za zbytečný seminář či školení, které
nakonec mohou vést k odchodu zaměstnanců.
Neboť ti si uvědomí svoji vlastní cenu.

Jarmila Skopalová
Lektorka 1. Vox

Mezinárodní
konference
celoživotního
vzdělávání
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na 12. ročník mezinárodní vědecké
konference ICOLLE 2020, která proběhne 9. 9.
2020 v hotelu Avanti v Brně. Hlavním tématem
konference bude „Úloha odborného vzdělávání
ve světě 21. století“.
Svět 21. století je spojen s řadou technologických změn, ke kterým dochází téměř neuvěřitelnou rychlostí. Potřeby společnosti se rychle
mění a s nimi i poptávka po různých odborných
službách. V této souvislosti dochází i k proměně
trhu práce. Není proto překvapením, že oblast
vzdělávání v tomto směru čelí mnoha výzvám.
Jednou z nich je i oblast odborného vzdělávání.
V posledních letech můžeme být svědky řady
diskuzí na toto téma napříč různými obory.
Politiky, odborníky a širší laickou veřejností je
na mnoha setkáních prezentována řada různých vizí, jsou připravovány rozličné strategie,
definovány různorodé cíle.
Společným prvkem těchto diskuzí se stává ovšem fakt, že odborné vzdělávání není již jen
otázkou formální přípravy, ale obecně celoživotního vzdělávání jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.
Klíčovým cílem se stává zisk kompetencí pro
profesní život. V tomto světle je proto důležité
zaměřit se na několik zásadních témat. Jedná
se například o proměnu obsahu a průběhu
odborného vzdělávání, podporu učitelů, ředitelů a dalších pracovníků v oblasti odborného
vzdělávání, zvýšení odborných kapacit, důvěry
a vzájemné spolupráce či zvýšení financování
a zajištění jeho stability.

Jako přednášející vystoupí na konferenci domácí i zahraniční odborníci zabývající se danou
problematikou. Příspěvky s tématikou odborného vzdělávání budou také diskutovány v odborných sekcích konference, kterými budou:
Formální vzdělávání, Neformální vzdělávání,
Studentská sekce a Posterová sekce.
Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo
doktorským studentům, pracovníkům v oblasti
dalšího profesního a zájmového vzdělávání
včetně širší odborné veřejnosti.
Registrace na konferenci ICOLLE 2020 je již
zahájena a potrvá do 4. 5. 2020 pro účastníky s aktivní účastí, resp. do 31. 8. 2020 pro
všechny ostatní.
Další informace o mezinárodní vědecké konferenci celoživotního vzdělávání ICOLLE
2020, včetně registrace, jsou k dispozici
na www.icolleconference.cz.

Martina Urbánková
Marketing a PR ICV Mendelu
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Z VÝKONNÉHO VÝBORU

knižní novinky

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ KVALITY
nová kniha na trhu z vydavatelství POINTA

Průvodce správným fungováním v managementu kvality.
Publikace je na českém trhu unikátní:
obsahuje souhrnné informace o systémech řízení, příklady ze skutečných firem
i návrhy správných řešení. Na jednom místě čtenář najde nejběžněji používané, v praxi vyzkoušené metody a aktuální požadavky pro systémové normy. Dozví se, jak metody kvalitně aplikovat,
jak zvýšit efektivitu a snížit nákladovost vybudovaného systému.

Hry na rozvoj verbální komunikace

Kdo si hraje, nezlobí a navíc se může hrou něco nového naučit. Je
dokázáno, že pokud člověk při učení prožívá pozitivní emoce, je výsledek výrazně efektivnější.
Publikace má dva hlavní cíle: prvním je rozšířit nabídku komunikačních her, které je možné zapojit do učení, a nabídnout tak více možností, jak udělat z rozvoje řeči zábavu. Druhým, neméně významným
cílem je sbližovat lidi v kolektivu pomocí mezilidské komunikace.

Pedagogika

2. aktualizované a rozšířené vydání
Publikace slouží k základní orientaci
v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem
do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka.
Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor
k rozvoji samostatného pedagogického uvažování. Základním cílem
učebnice je podporovat tvořivost a prostřednictvím riabilních úkolů
a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Nejde tedy o pouhé zvládnutí
teorie poznání z oblasti výchovy a vzdělávání, ale především o hledání
jeho smyslu a vývoje v různých kontextech.

Psychologie učení

Teoretické a výzkumné poznatky pro edukační praxi
Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli – setkáváme
se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen
na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy
ve výchovně-vzdělávací praxi. Autor vychází ze současného názorového trendu v zahraniční psychologii a pedagogice, založeného na přesvědčení, že objasňování a ovlivňování veškerých edukačních procesů
ve školním i jiném prostředí musí být podloženo důkazy. Proto je velká
pozornost věnována výzkumům učení, jejich metodám a výsledkům,
a to i těm, které jsou v českém prostředí málo známé nebo mohou být
pro čtenáře jinak pozoruhodné.
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Od začátku letošního roku jednal výkonný výbor 4x, z toho 3 jednání proběhla on-line.

Oslovování médií - zviditelnění sektoru vzdělávání dospělých (celkem 38 různých médií)

Lednové jednání kromě pravidelných témat
zahrnovalo projednání podkladů pro zasedání
Valné hromady (VH), naplánované na duben
2020 – zprávu o hospodaření a přehled realizovaných aktivit za rok 2019, jakož i návrh
rozpočtu a aktivit na rok 2020. Výkonný výbor
předložené materiály schválil 17. 3. 2020.

Komunikace s partnery o společném postupu UZS, odbory, personalisty, HK ČR, SPCR...

Z  důvodu mimořádných vládních opatření,
účinných od 13. 3. 2020 v souvislosti s pandemií
koronaviru bylo na témže jednání bylo také jednohlasně rozhodnuto o zrušení zasedání valné
hromady plánované na 21. 4. 2020.
Nový termín valné hromady byl stanoven
s ohledem na uvolňování opatření vlády na
24. 6. 2020.
Od poloviny března se celá společnost a s ní
i náš sektor vzdělávání dospělých dostal do
situace, kdy bylo více otázek než odpovědí.
Předmětem jednání výkonného výboru se stala
interpretace aktuálně vydávaných zákazů a následných uvolnění s cílem pomoci členům zorientovat se a reagovat na vzniklý stav.
Co tedy vedení asociace dělalo?
a) Komunikace s resortními orgány a partnery
Bylo rozesláno několik desítek dotazů k vyjasnění situace vzdělávacích institucí:
MPSV - ověřování a interpretace podmínek programu Antivirus A/B, podmínky ESF projektů
OPZ, akceptace online vzdělávání
GŘ ÚP - podmínky realizace rekvalifikačních
programů a zakázek úřadů práce
MŠMT - ověřování a interpretace podmínek
v rámci zkoušek odborné způsobilosti, profesních kvalifikací a rekvalifikací, omezení/zákaz
činnosti prezenčních vzdělávacích aktivit, akceptace online vzdělávání
Vláda ČR, MPO, poslanci a senátoři, UZS a
všechny zmíněné resorty – opakované objasňování pozice vzdělavatelů dospělých v rámci
vyhlašovaných opatření nejen ve vztahu k náhradám mezd, ale následně také v rámci režimu
uvolňování

b) Přímá podpora členů asociace s cílem poskytovat co nejdříve klíčové informace:
Zajištění zdarma právního poradenství pro
členy u partnerské právní poradny Frank Bold
Distribuce materiálů či odkazů k uplatňování
žádostí v rámci MPSV (Antivirus), MPO („25“)…
Řešení individuálních dotazů členů a zastupování členů v komunikaci s úřady
Vznikla nová facebooková skupina pouze pro
členy asociace pro nejrychlejší informace a vzájemnou výměnu zkušeností
Dotazník k ověření dopadů pandemie - zodpovědělo 66 členů asociace
Tiskové zprávy prezidentky asociace
Průběžná emailová i telefonická komunikace
s členskou základnou
Příprava záchranného plánu vzdělavatelů dospělých - viz https://www.aivd.cz/cz/
pro-media-5315
AIVD ČR je stále největší profesní organizací
vzdělávání dospělých v republice, aktuálně
sdružuje 110 členů.
Velmi děkujeme za průběžné reakce, dotazy
i připomínky, které jste nám v uplynulých měsících adresovali. Dávali jste nám podněty z terénu a pomáhali formulovat opakované dotazy
k úřadům. Bohužel ne na vše jsme vždy dostali
jasnou odpověď. Asociace bude nyní prosazovat záchranný plán vzdělavatelů dospělých.
Přejeme vám, abyste vzniklou situaci ustáli ve
zdraví, s pozitivní vyhlídkou do budoucna.

Romana Nováčková
výkonná ředitelka AIVD ČR
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ChceTE skvěle učit a prezentovat?
		 Přijď te k nám na kurz

příklad z praxe

			PROFESIONÁLNÍ
					LEKTOR

Vzdělávání dospělých - opomíjený sektor při řešení krize Covid-19

neúnosná. Jedná se o rozestupy mezi klienty
při vzdělávacích aktivitách. Musíme klientům
zajistit velké prostory, ekonomicky nákladnější,
ačkoli počet klientů odpovídá komorní akci.
Sektor vzdělávání má vliv i na zaměstnanost,
a to i v sektorech extrémně dotčených krizí
Covid-19. Ohrožena jsou pracovní místa organizačních pracovníků ve vzdělávacích agenturách,
ohroženy jsou zakázky našich lektorů, a tím
pádem i příjmy sektorů gastronomie a hotelů,
které pro pořádání vzdělávacích akcí pro naše
klienty využíváme.

Pořádáme prezenční semináře v oblasti daní
a účetnictví. Je to oblast, kde 99 % vzdělávacích
aktivit probíhá prezenční formou a on-line vzdělávání je okrajovou záležitostí. V našem případě
není on-line vzdělávání funkční náhradou. Naši
klienti mají potřebu odejít od počítačů, jet či jít
na školení a sejít se s ostatními účastníky a sdílet
s nimi i případný volný čas na výjezdním školení.

Vnímáme, že celorepublikově je na sektor vzdělávání dospělých zapomínáno. Těžko jsme se
identifikovali ve vlnách rozvolňování, při urychlení rozvolňovacích opatření jsme již byli bez
šance promítnout tuto změnu do našich vzdělávacích programů. Někdy otevření ani nebylo
možné, protože řada z nás akce pořádá v prostorách hotelů a restaurací, které otvíraly později. Omezení aktivit jsou často ekonomicky

Líbí se vám
Andragogika v praxi?
Objednejte si ji!

Mějte přehled o světě vzdělávání dospělých!
Máte zájem o další čísla? Přejete si dostávat
časopis přímo do vaší kanceláře nebo domova?
Vyplňte prosím objednávkový formulář
na www.aivd.cz/cz/publikace
a získejte i starší čísla (do vyčerpání zásob).
Roční předplatné:
4 čísla roku 2020 za 300 Kč vč. poštovného
K předplatnému získáváte zdarma navíc
elektronickou verzi ročníku 2019.

Ověřený a prakticky orientovaný kurz je zaměřen
na rozvoj lektorských dovedností!
Kurz je zároveň přípravou pro prestižní zkoušku
z PROFESNÍ KVALIFIKACE LEKTOR DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ podle Národní soustavy kvalifikací.
AIVD ČR je autorizovanou osobou MŠMT.
Výuka na Karlově náměstí v Praze.

Našim klientům by v rozhodování při zvažování
investice do vzdělávání určitě pomohlo snížení
DPH na 10 % na neškolské vzdělávací aktivity.
Jana Nováková,
členka Výkonného výboru Svazu účetních ČR
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a učte se od předních odborníků
v oblasti vzdělávání dospělých!

Výhodný pronájem učebny v centru Prahy

Nabízíme Vám možnost školit v našich asociačních prostorách v samém centru Prahy.
Učebna o velikosti 40 m2 s přilehlou terasou v 6. patře s výhledem na Karlovo náměstí s kapacitou až 16 (20) osob. Možnost variabilního uspořádání místnosti. V létě Vám školení zpříjemní
klimatizace. Cena pronájmu zahrnuje white board, flip-chart, smart TV, prezentér, wifi.
Na vyžádání zajistíme občerstvení a teplé a studené nápoje.
Snadná dostupnost: tramvajové linky 2, 3, 6, 14, 18, 22, 24
			
stanice metra B Karlovo nám. (před domem)
			Central Parking Karlovo nám. 15 (30 Kč/h)
Náš tip: Lze využít i pro víkendové kurzy!
Cena již od 550 Kč/h, pro členy od 300 Kč/h.

Kde nás najdete? Karlovo náměstí 14, Praha 2
Tel.: +420 734 605 219, mail: kancelar@aivd.cz
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