Zpráva o činnosti
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. za rok 2010
přednesená valné hromadě dne 13. dubna 2011
Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,
scházíme se letos jubilejně – již po dvacáté, abychom se ohlédli za uplynulým ročním
obdobím. Letošní setkání je významné především skutečností, že jsme loni na podzim
právě v těchto prostorách oslavili 20. výročí založení AIVD ČR a letošním rokem tedy
vstupujeme do další dvacítky.
Výroční zprávu stejně jako v loňském roce přednesu po jednotlivých druzích zaměření
naší činnosti.

1. Jednání výkonného výboru AIVD ČR
V období od minulé valné hromady proběhlo 7 pracovních zasedání výkonného výboru
(VV), týkajících se zajištění a kontroly plnění plánu činnosti, organizační a administrativní
agendy asociace a dalších úkolů spojených s chodem asociace a zajišťování aktivit
vyplývajících z plánu činnosti.
Hlavní otázky, které VV projednával v uplynulém období, jsou téměř stabilní, protože jsou
dány posláním asociace. VV se zabýval především:
• kontrolou plánu činnosti a zajišťováním realizace plánovaných akcí,
• zajištěním Týdnů vzdělávání dospělých,
• publicitou a publikační činností,
• stavem hospodaření,
• stavem členské základny,
• přípravou plánu činnosti na rok 2011,
• řízením a chodem kanceláře,
• apod.
Všechny uvedené otázky budou předmětem vyhodnocení v této zprávě. Opět lze
konstatovat, že se příliš nezlepšila účast některých členů VV na zasedáních, i když většina
zasedání VV byla usnášeníschopná. Dovolte, abych při této příležitosti poděkoval všem
členům výkonného výboru za jejich činnost ve prospěch asociace. Obzvláště a s trochou
nostalgie těm, kteří z výboru odcházejí, především ing. Žilinské, která dlouhá léta obětavě
vykonávala funkci viceprezidentky. Naprostá většina členů stávajícího výkonného výboru
pracovala aktivně a obětavě a jen díky jejich práci můžeme dnes konstatovat, že AIVD ČR
je silnou organizací schopnou nejen důstojně reprezentovat členskou základnu, ale i
vytvářet podmínky pro rozvoj dalšího vzdělávání v ČR. Jsem rád, že někteří kandidují i do
nového výboru, který si dnes zvolíme. Volba bude dnes jistě zajímavá, protože se k aktivní
činnosti ve výboru hlásí několik nových velmi kvalitních kandidátů. Nechme se překvapit.
Život je stálá změna, a tak dovolte, abych Vás informoval stejně jako na loňské valné
hromadě, že došlo ke změnám v organizaci a řízení kanceláře. VV se rozhodl posílit řídící
roli výkonného ředitele Mgr. Tomáše Langera o asistentku kanceláře. Tuto funkci stejně
výkonně vykonává i odborně PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. Dnes máme velmi
výkonnou kancelář a myslím, že se to příznivě odráží na celé činnosti asociace. Dovolte,
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abych oběma při této příležitosti za celou asociaci poděkoval, protože jejich činnost se,
myslím, projevuje velmi výrazně.
I letos jsme měli problémy se sídlem (dá se předpokládat, že poslední), když partner, se
kterým jsme kancelář sdíleli (FF UP), odešel a stálo před námi rozhodnutí změnit činnost
kanceláře natolik, aby se stala soběstačnou. A nejen to – partner odvezl vše, co
v kanceláři bylo, včetně svítidel a žaluzií. Vše se řešilo na konci roku a díky iniciativě
výboru, dobrému hospodaření v loňském roce a především iniciativě obou jmenovaných
členů kanceláře si dnes stojíme lépe než dříve a máme konečně důstojnou a samostatnou
kancelář. Tak ještě jednou díky všem za vše.

2. Zajišťování kvality – certifikace
Sdílení kanceláře s FF UP v Olomouci sice skončilo, ale neskončila naše spolupráce
v oblasti certifikací. Spolu se Sekretariátem pro certifikaci lektorů a manažerů při Euro
Educa, o.s. byly v roce 2010 realizovány dva kurzy „Certifikovaný lektor vzdělávání
dospělých“ s 37 absolventy a jeden kurz „Certifikovaný manažer vzdělávání
dospělých“ se 14 absolventy, z toho naprostá většina byla z řad našich členských
organizací. Počty absolventů jsou za poslední roky téměř stabilní. Oba tradiční kurzy
budou pokračovat i v tomto roce v Praze a v Brně.
Kvalita v dalším vzdělávání je i předmětem činnosti naší pracovní skupiny pro kvalitu,
která si dala za cíl formulovat jasná a srozumitelná kritéria kvality, připravit cenu kvality
AIVD ČR udílenou členům, zahájit přípravu systému ratingu vzdělávacích institucí, vytvořit
a realizovat vzdělávací aktivity k tématu kvalita pro cílovou skupinu zaměstnavatelů
(vystoupení předsedy této pracovní skupiny ing. Kazíka na konferenci ČSRLZ,
připravovány 2 workshopy pro zaměstnavatele, probíhá i kampaň v médiích atd.). Dík za
práci v této skupině patří krom Ing. Kazíka i Dr. Jírů, Mgr. Brabcové či Dr. Fialovi).
Aktivně spolupracujeme i s realizátory části Kvalita v DV v projektu KONCEPT (Koncepce
v dalším vzdělávání), jehož nositelem je NÚOV.
Kvalitě v dalším vzdělávání chceme podřídit i naši pravidelnou konferenci v závěru roku.

3. Projektová činnost
I v této oblasti aktivita asociace, především díky profesionálnímu vedení kanceláře,
narůstá.
Jsme předkladateli a realizátory projektu Strategie Age Managementu v České
republice, v němž jsou našimi partnery Úřad práce Brno-město, Univerzita Palackého v
Olomouci, Masarykova univerzita, Finnish Institute of Occupational Health. Jedná se o
náročný projekt, který by měl přinést novou koncepci ve vzdělávání a přípravě na
uplatnění pro pracovníky 50+. Tento systém je velmi dobře propracovaný ve Finsku a
převzala jej většina zemí EU. Jedním z cílů projektu je i implementace tohoto finského
systému u nás. Doba trvání projektu: 9/2010-7/2012.
Dále je asociace partnerem s finanční účastí následujících projektů:
Projekt KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji
Vysočina. Předkladatelem projektu je ABS WYDA, s.r.o. Žďár nad Sázavou (Mgr.
Bezchleba). Partnery jsou kromě AIVD ČR Okresní hospodářská komora Jihlava a Institut
pro vzdělávání dospělých. Doba trvání projektu: 2010-2013.
Podílíme se i na projektu Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v
Libereckém kraji, jehož předkladatelem je Tima Liberec, s.r.o. a dalším partnerem
Technická univerzita v Liberci. Doba trvání projektu: 2010-2012. V rámci projektu jsme se
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podíleli na vzniku tzv. databanky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji, která již na webu
www.dvlk.cz funguje a slouží.
Projekt Tandem training je také realizován v Libereckém kraji a týká se tandemového
vzdělávání českých a anglických lektorů. Jeho předkladatelem je: MOST KE VZDĚLÁNÍ,
o.s. Semily a partnerem kromě naší asociace je EDUCA – vzdělávací centrum, s.r.o.,
Národní vzdělávací fond, o.p.s. Projekt končí letos.
Projekt Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce je realizován
v Jihočeském kraji a týká se tandemového vzdělávání českých a německých lektorů. Jeho
předkladatelem je V-Studio s.r.o. České Budějovice, partnery jsou AIVD ČR a Národní
vzdělávací fond, o.p.s. Doba trvání projektu: 2010–2012.
Expertně se AIVD ČR zapojuje do řady dalších projektů, mj. do již zmíněného
systémového projektu Koncepce dalšího vzdělávání (KONCEPT), jehož cílem je vytvořit
koncepční a strategické zázemí dalšímu vzdělávání v ČR. Podobně spolupracujeme
s projektem Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK2) i s projektem
UNIV 2. Projekty jsou řešeny NÚOV v rámci OP VK.

4. Krajská zastoupení
Koordinátoři krajských zastoupení AIVD ČR pracovali v roce 2010 v 9 krajích ČR.
Některým z nich se podařilo navázat spolupráci s Radami kraje pro rozvoj lidských zdrojů,
ačkoli drtivá většina koordinátorů hodnotí spolupráci s Radou negativně nebo práci Rady
jako formální (s výjimkou Ústeckého kraje). 4 koordinátoři jsou členy hodnoticích komisí
globálních grantů v rámci OP VK, prioritní osa 3.2 při krajských úřadech a řada z nich
spolupracuje s jinými významnými organizacemi v krajích, jako jsou úřady práce,
univerzity apod. Koordinátoři se velkou měrou podíleli na propagaci AIVD ČR v krajích a
na získávání nových členů. Většina koordinátorů také zorganizovala setkání vzdělavatelů
v kraji. Při organizaci Týdnů vzdělávání dospělých bylo aktivních 7 koordinátorů.
Využívám této příležitosti a děkuji koordinátorům za jejich práci pro asociaci v roce 2010.
Pro rok 2011 byli VV zvoleni tito koordinátoři krajských zastoupení AIVD ČR:
Vysočina
Jihomoravský
Moravskoslezský
Plzeňský
Olomoucký
Liberecký
Pardubický
Královéhradecký
Ústecký
Karlovarský
Jihočeský

Veselý Pavel, Mgr.
Holubář Antonín, PhDr.
Čmuchová Pavla, Ing., MBA
Brabcová Jana, Mgr.
Rajmonová Milena, Ing.
Gamba Robert, RNDr.
Janeba František, Ing.
Jírů Marie, PhDr.
Prošková Dagmar, Ing.
Mráz Pavel, Mgr.
Vlček Luděk, PhDr.

ABS WYDA, s.r.o.
BEVE, spol. s r.o.
POE EDUCO, spol. s r. o.
Grafia, s.r.o.
ICV FF UP v Olomouci
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
EUROCOM 2000, s.r.o.
Centrum andragogiky, s.r.o.
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
S-COMP Centre CZ s.r.o.
V-Studio, s.r.o

Novým koordinátorům přeji mnoho sil a všem hodně pracovních úspěchů.
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5. Týdny vzdělávání dospělých
Týdny vzdělávání dospělých (TVD) již neoddělitelně patří mezi aktivity, které jsou každý
rok realizovány na celostátní úrovni VV AIVD ČR, na krajské úrovni jsou jejich garanty
krajští koordinátoři a na lokální úrovni aktivity realizují jednotlivé členské organizace.
Ohlédneme-li se za TVD v roce 2010, lze na jedné straně říci, že díky členům AIVD ČR a
jejich zapojení proběhla řada aktivit, ale na druhé straně pokud nahlédneme do rámce pro
TVD 2010, který ukazoval základní směry pro TVD, lze říci, že se nepodařilo splnit
všechny vytčené cíle.
Chtěl bych se proto věnovat oběma stranám této mince.
V čem lze vidět pozitiva TVD 2010?
Všechny plánované aktivity se podařilo uskutečnit. TVD 2010 byly zahájeny v rámci
slavnostního zahájení AEDUCA 2010, které proběhlo v Senátu Parlamentu ČR. Konkrétní
aktivity v krajích byly oficiálně zahájeny konferencí k 10. výročí realizace programu
Grundtvig, která proběhla v září 2010. VV AIVD ČR pro členy zajistil výrobu propagačních
materiálů a letáků, které měly být využity v rámci aktivit TVD.
Z řad členů AIVD ČR vykrystalizovala v posledních letech skupina aktivních, kteří se trvale
a dlouhodobě věnují přípravě aktivit v rámci TVD a opakovaně v podzimních měsících ve
svém kraji tuto myšlenku naplňují. Můžeme jmenovat aktivisty v kraji Královéhradeckém,
Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a v kraji Vysočina. Díky těmto subjektům
v těchto krajích tradičně proběhly v roce 2010 TVD. Kromě těchto krajů proběhly TVD i
krajích Jihočeském a Libereckém.
Další pozitivum loňského ročníku TVD lze vidět v množství vykázaných aktivit, kterých
proběhlo od pěti v některých krajích až po téměř padesát v kraji Libereckém.
Pozitivně lze dále hodnotit různorodost aktivit. Namátkou lze uvést, že proběhly ukázkové
kurzy, semináře, setkání různých typů subjektů, dny otevřených dveří, konference,
přednášky, prezentace, zkušební testy v e-learningových prostředích a zkušební testy
ECDL.
A konečně velkým pozitivem je skutečnost, že aktivity probíhaly pro všechny typy
subjektů, kterých se dotýká problematika vzdělávání dospělých, tzn. vzdělavatelů,
potenciálních účastníků vzdělávání i zaměstnavatelů.
Z pohledu vnímání myšlenky TVD lze vyjádřit uspokojení s tím, že tuto myšlenku
dlouhodobě podporuje MŠMT i MPSV. Obě ministerstva podpořila tyto aktivity jak
finančně, tak účastí na některých aktivitách.
Bohužel se při organizaci týdnů vzdělávání dospělých dlouhodobě potýkáme s řadou
problémů. Například:
• Co je příčinou toho, že se stále nedaří uskutečnit aktivity TVD na všech krajích?
• Proč se nedaří zavést opakovatelné aktivity, které by mohly získat nějakou tradici?
• Proč velká část našich členů nepřijala tuto myšlenku a nepodílí se na žádné aktivitě
v rámci TVD?
Jistě lze směrem k posílení kvality a intenzity aktivit TVD vyslovit více otázek. Odpověď na
ně již v současné době řeší Mgr. Bezchleba, který je garantem přípravy TVD v celostátním
měřítku. První informace k TVD 2011 sdělí v diskuzi dnešní valné hromady.

6. Vzdělávací akce
Lze konstatovat, že předsevzetí, daná plánem činnosti na rok 2010, byla splněna. Pořádali
jsme následující akce (uveden také počet účastníků akce):
• 20.01.2010 – Vzdělávací projekty financované ESF aneb Jak to vidí hodnotitel – 17
osob
• 22.02.2010 – Prezentační technika ve vzdělávání dospělých – 17 osob
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17.03.2010 – Osobnost lektora – práce na druhých i sobě – 20 osob
07.04.2010 – Učení zážitkem – efektivní způsob vzdělávání nebo momentální
móda? – 18 osob
13.04.2010 – Kulatý stůl k projektu Koncepce dalšího vzdělávání – 23 osoby
05.08.2010 – Kulatý stůl k projektu Koncepce dalšího vzdělávání – 21 osoba
20.05.2010 – Slavnostní zahájení AEDUCA 2010 a TVD 2010 – cca 50 osob
16.06.2010 – Spolupráce úřadů práce se vzdělávacími institucemi – 18 osob
29.06.2010 – Techniky dobré paměti jako efektivní nástroj seberozvoje – 13 osob
24.08.2010 – Systém dalšího vzdělávání a jeho podpora strukturálními fondy – 43
osoby
08.09.2010 – Konference k 10. výročí evropského programu Gruntvig a k zahájení
TVD 2010 – 102 osoby
16.09.2010 – European care certificate – 6 osob
13.-14.09.2010 – Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2010
14.09.2010 – Konference „Vzděláváním k vyšší produktivitě“ v rámci AEDUCA
2010 – cca 60 osob
18.-19.10.2010 – Plzeňský informační kotlík – 15 osob
16.11.2010 – Autorské právo pro vzdělavatele dospělých – 18 osob
25.11.2010 – Efektivní vzdělávání pro trh práce – 89 osob
25.11.2010 – Předávání ocenění v rámci Národní ceny absolventských prací
v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů – 20 osob
07.12.2010 – Předvánoční setkání členů AIVD ČR – cca 50 osob

Ve spolupráci s MŠMT ČR jsme v rámci implementace zákona 179/2006 Sb. uspořádali
celkem 6 kurzů Příprava autorizovaných osob, kterých se zúčastnilo 82 osoby a 1 kurz
Problematika BOZP, PO a pojištění pro autorizované osoby s 12 účastníky.

7. Spolupráce s MŠMT, MPSV ČR a AIVD SR
MŠMT ČR: VV má i nadále zastoupení v akreditační komisi MŠMT, přijali jsme členství
v nadnárodních organizacích ReferNet (informatika v dalším vzdělávání) a TT Net (další
vzdělávání učitelů a lektorů). Kromě těchto členství jsme se neformálně setkali
s náměstkem ministra školství, který byl informován o činnosti asociace i o možnostech
pomoci a spolupráce. Ředitel odboru dalšího vzdělávání Mgr. Stárek je zatím stále členem
VV. Výrazem dobré spolupráce jsou i již zmíněné kurzy „Příprava autorizovaných osob
podle zákona 179/2006 Sb.“ i zatím podnětná jednání o podílu AIVD ČR na projektech
UNIV.
Asociace má svým výkonným ředitelem zastoupení několika poradních orgánech ministra
školství (resp. ministra práce a sociálních věcí): konkrétně v Expertní skupině MŠMT pro
systémové projekty, od roku 2009 i v Národní radě pro kvalifikace a od roku 2010
v Národním poradenském fóru.
Ředitel asociace také aktivně vystupuje na tripartitě k lidským zdrojům.
MPSV ČR: VV má zastoupení v monitorovacích komisích OP Lidské zdroje a
zaměstnanost a OP Praha Adaptabilita. Na základě jednání s vrchní ředitelkou SSZ jsme
obdrželi dotaci na pořádání TVD a závěrečné konference. Jednání o finančním příspěvku
na tento rok již bylo zahájeno.
Spolupráce AIVD SR nebyla na úrovni minulých let vzhledem k její celkové nižší aktivitě.
Nicméně tato spolupráce zůstává i nadále součástí naší činnosti.
Spolupráce s dalšími institucemi: Generali Pojišťovna a.s., Grada Publishing, a.s., Hotel
1. Republic, s.r.o., Academia Economia s.r.o., ČSRLZ, ATKM a další.
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8. Publikační činnost, publicita
Profesionalizace v řízení asociace se pozitivně projevila i v publikační činnosti. Pozitivně
lze hodnotit naše webové stránky i jejich aktuálnost. Jistě jste již zaznamenali i novou,
moderní grafiku a řadu nových funkcí – mimo jiné fotogalerii, aktuální anketu, on-line
infoservis přístupný pouze členům asociace a mnoho dalších.
Myslím, že se velmi osvědčil informační servis, který funguje již třetím rokem; v roce
2010 byl všem členům zaslán celkem 32krát.
V minulém roce jsme také vydali 9 tiskových zpráv k různým aktuálním problémům jak
asociace, tak i k problematice dalšího vzdělávání a uspořádali 2 tiskové konference.
Novou tvář dostal i čtvrtletník Andragogika a myslím, že se z něho stal formálně i
obsahově časopis, který nás nejen reprezentuje na velmi solidní úrovni, ale především je
pro nás i přínosem informačním. V loňském roce byla tradičně vydána 4 čísla.
V rámci projektu Inovační centrum pro rozvoj dalšího profesního vzdělávaní byl vytvořen
portál Andromedia.cz, první česká databanka zabývající se dalším vzděláváním, která
obsahuje, jak již všichni víme, on-line andragogický slovník, aktuální informace, odborné
publikace a dokumenty, analýzy a statistiky, metody řízení a organizace, výukové
programy a výukové metody, případové studie a hry, metody poradenství atp. Tento portál
jsme spravovali spolu s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha. Od loňského roku
byl portál bezúplatně převeden do majetku AIVD ČR a jeho správa a další využívání je tak
nyní předmětem naší činnosti. Databanka byla zcela inovována a rozšířena o řadu nových
funkcí, bylo vytvořeno nové logo, databanka je tak přívětivější a hodnotnější pro své
uživatele. Stále ale platí zásada, že k plnému využívání je nutno něco vložit. Nechceme
tím nikoho omezovat, spíše naopak je snahou, aby portál skutečně sloužil rozvoji
vzdělavatelů dospělých a byl stále aktuální.
V rámci publikační činnosti AIVD ČR jsme vydali Sborník z konference „Šance
vzdělávacích institucí v období ekonomické recese“.
Zvýšila se i publicita asociace v médiích. Zatímco na loňské valné hromadě proběhla
informace o deseti článcích v médiích, letos se jedná již o desítkách článků a informací:
• Uspět v práci? Neustále se vzdělávat – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – Sedmička –
10.12.2009.
• Učení většinu Čechů bolí. Proto se do dalšího nepouštějí – PhDr. Zdeněk Palán,
Ph.D. – Sedmička – 02.01.2010.
• Vzdělávání směřuje z procesu na výsledek (rozhovor) – Mgr. Tomáš Langer –
Lobby – 1/2010.
• Národní cena absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů – HR
forum 5/2010.
• Věznice utrácejí statisíce za kurzy, chystá se trestní oznámení – Mgr. Tomáš
Langer – Lidovky.cz – 04.06.2010.
• Vzdělávací instituce mají co nabídnout (rozhovor) – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. –
Lobby – 7-8/2010.
• Aktuálně o vzdělávání v podnicích – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – HR management
– 7-8/2010.
• Workshop pro vzdělávací instituce – Zemědělská škola – 1/2010.
• Trendy ve vzdělávání dospělých (pozvánka na AEDUCA 2010) – HRM line –
15/2010.
• Týdny vzdělávání dospělých 2010 skončí konferencí v listopadu – Personalista.com
– 02.09.2010.
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Celoživotní vzdělávání má v Česku slabou podporu, kritizuje Asociace institucí
vzdělávání dospělých – Mgr. Jakub Stárek, Mgr. Tomáš Langer – Týdeníky.cz –
09.09.2010.
Celoživotní vzdělávání má v Česku slabou podporu, kritizuje Asociace institucí
vzdělávání dospělých – Mgr. Jakub Stárek, Mgr. Tomáš Langer – Mediafax.cz –
09.09.2010.
Díky kurzům EU mohou zájemci i do Estonska pozorovat ptáky – Český rozhlas –
09.09.2010.
Týdny vzdělávání dospělých v České republice – Zkola.cz – 10.09.2010.
Vzdělávání a produktivita práce – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – HR forum – 9/2010.
Opravdu si myslíte, že vzdělávat se v dospělosti není potřeba? – Mgr. Tomáš
Langer – Učitelské listy – 22.09.2010.
Cena Vladimíra Jochmanna za vzdělávání dospělých poprvé – HRM line – 17/2010.
Týdny vzdělávání dospělých v České republice již pošestnácté – Mgr. Tomáš
Langer – Zpravodaj EuroGuidance – 2/2010.
Předávání ceny Vladimíra Jochmanna (fotografie Dr. Palána) – Žurnál Univerzity
Palackého – 17.09.2010.
EU podporuje vzdělávání dospělých. V ČR ale zájem upadá – Mgr. Tomáš Langer
– Český rozhlas-ižurnál.cz – 10.09.2010.
Díky kurzům EU mohou zájemci i do Estonska pozorovat ptáky – Český rozhlasižurnál.cz – 09.09.2010.
Celoživotní vzdělávání je na ústupu – Mgr. Jakub Stárek, Mgr. Tomáš Langer –
Haló noviny – 13.09.2010.
Průzkum mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců
v podnicích – Ustavprava.cz – 10.11.2010.
Problémy vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích – Učitelské listy
– 26.10.2010.
Výsledky průzkumu ohledně dalšího vzdělávání – Profit – 11.10.2010.
Dospělí si mohou zdarma vyzkoušet počítačové a grafické kurzy – PhDr. Zdeněk
Palán, Ph.D., Mgr. Tomáš Langer – Novinky.cz – 25.10.2010.
Celoživotní vzdělávání s otazníkem – Mgr. Tomáš Langer – Ivan.Turnovec.cz –
13.09.2010.
Týdny vzdělávání dospělých v Libereckém kraji 2010 – Mgr. Tomáš Langer –
Tydnyvzdelavani.cz – 24.10.2010.
Nový portál pro Další Vzdělávání v Libereckém Kraji – Topregion.cz – 18.11.2010.
O Týdny vzdělávání dospělých byl zájem – Mgr. Jakub Stárek – Profit –
19.11.2010.
Tisíce účastníků letošních Týdnů vzdělávání dospělých – Mgr. Jakub Stárek –
Personalista.com – 19.11.2010.
Vzdělávání dospělých na ústupu? – Mgr. Tomáš Langer – Učitelské noviny –
36/2010.
V Česku se dále vzdělává minimum dospělých – Mgr. Jakub Stárek – Podnikatel.cz
– 26.11.2010.
Poprvé byly uděleny Národní ceny za absolventské práce z oblasti řízení lidí – Mgr.
Tomáš Langer – Učitelské noviny – 26.11.2010.
Poprvé byly uděleny Národní ceny za absolventské práce z oblasti řízení lidí – Mgr.
Tomáš Langer – Personalistika.sk – 26.11.2010.
Podpora vzdělávání dospělých má svou cenu – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. – HR
forum – 11/2010.
Poprvé byly uděleny Národní ceny za absolventské práce z oblasti řízení lidí – Mgr.
Tomáš Langer – HRexpert.cz – 26.11.2010.
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Stárnoucí populace jako výzva i pro Českou republiku – PhDr. Zdeněk Palán,
Ph.D., Prof. PhDr. Milada Rabušicová, CSc. – Žurnál UP – 03.12.2010.
Je vzdělávání pro trh práce efektivní? – Agroporadenstvi.cz – 26.11.2010.
Asociace institucí vzdělávání dospělých oslavila dvacet let úspěšného ovlivňování
problematiky vzdělávání dospělých – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Mgr. Tomáš
Langer – 10.12.2010.
Stárnoucí populace jako výzva pro ČR: startují mezinárodní aktivity zaměřené na
pracovní uplatnění osob 50+ na trhu práce – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Prof.
PhDr. Milada Rabušicová, CSc. – Učímse.cz – 29.10.2010.
Stárnoucí populace jako výzva pro ČR – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Prof. PhDr.
Milada Rabušicová, CSc. – Andromedia.cz – 28.10.2010.
Stárnoucí populace jako výzva pro ČR: startují mezinárodní aktivity zaměřené na
pracovní uplatnění osob 50+ na trhu práce – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Prof.
PhDr. Milada Rabušicová, CSc. – Personalista.com – 28.10.2010.
Stárnoucí populace jako výzva pro ČR: startují mezinárodní aktivity zaměřené na
pracovní uplatnění osob 50+ na trhu práce – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Prof.
PhDr. Milada Rabušicová, CSc. – HRexpert.cz – 27.10.2010.
Stárnoucí populace jako výzva pro ČR: startují mezinárodní aktivity zaměřené na
pracovní uplatnění osob 50+ na trhu práce – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Prof.
PhDr. Milada Rabušicová, CSc. – HRexpert.cz – 27.10.2010.
Stárnoucí populace jako výzva pro ČR: startují mezinárodní aktivity zaměřené na
pracovní uplatnění osob 50+ na trhu práce – PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Prof.
PhDr. Milada Rabušicová, CSc. – Topregion.cz – 27.10.2010.
Připravme se na budoucnost aneb Starší zaměstnanci před branami! – PhDr.
Zdeněk Palán, Ph.D., Prof. PhDr. Milada Rabušicová, CSc. – Lobby – 12/2010.
Stárnoucí populace jako výzva pro ČR – Infovenkov.cz – 26.11.2010.

9. Členská základna
K 01.01.2010 byl stav členské základny 149 členských institucí, v průběhu roku ukončilo
sice členství 14 institucí, ale přibylo 70 nových členů. Dnešní stav je tedy 205 členských
organizací a jsme jednoznačně největší odbornou organizací v oblasti dalšího vzdělávání
v České republice.
Dovolte, abych závěrem konstatoval vlastní pocit. Myslím, že minulý rok byl pro asociaci
opět rokem dobrým a může předznamenat další příznivý vývoj i v tomto nepříznivém
období. Věřím, že toto postupné blýskání na časy i stávající aktivita některých členů VV
včetně změn v organizaci a řízení asociace přinese užitek nám všem.
Myslím, že období od minulé valné hromady lze nazvat obdobím aktivizace AIVD ČR. Již
je jednoznačně zřejmé, že profesionalizace naší kanceláře, zosobněná výkonným
ředitelem Mgr. Tomášem Langerem, bylo jednoznačně dobré rozhodnutí. Vzhledem
k rozsahu členské základny i rozsahu plánované činnosti, o které budete následně
informováni, už není reálný amatérský výkon, i kdyby byl velmi snaživý.
Dovolte, abych při této příležitosti poděkoval kanceláři asociace a všem členům VV a
kontrolní komise, jakož i všem členům asociace, kteří svojí prací přispěli k naplnění našich
cílů.
Děkuji i Vám všem za důvěru, se kterou zůstáváte aktivními členy asociace. Přeji všem
hodně zdaru ve veškeré naší činnosti.
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