Zpráva o činnosti
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. za rok 2009
přednesená Valné hromadě dne 27. dubna 2010 v Praze
Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Scházíme se letos již po devatenácté, abychom se ohlédli za uplynulým ročním obdobím.
Letošní setkání je významné především skutečností, že letos na podzim oslavíme 20. výročí
založení AIVD ČR v České republice. Výroční zprávu i letos 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 dány posláním asociace. VV
se zabýval především:
1) řízením a chodem kanceláře,
2) kontrolou plánu činnosti a zajišťováním realizace plánovaných akcí,
3) zajištěním Týdnů vzdělávání dospělých,
4) publicitou a publikační činností,
5) stavem hospodaření,
6) stavem členské základy,
7) přípravou plánu činnosti na rok 2010,
8) apod.
Všechny uvedené otázky budou předmětem vyhodnocení v této zprávě. Oproti minulému
období lze konstatovat, že se příliš nezlepšila účast některých členů VV na zasedáních, ale
přesto většina schůzí VV byla nejen usnášeníschopná, ale i konstruktivní. Dovolte, abych
při této příležitosti připomenul, že příští rok bude naše Valná hromada volební a uvítáme od
vás všech návrhy na členství ve VV ze strany těch kteří jsou ochotni se aktivně účastnit
řízení naší asociace.
Jak jste byli již informováni na loňské valné hromadě, došlo ke změnám v organizaci a
řízení kanceláře. VV rozhodl posílit řídící činnost jmenováním výkonného ředitele (tato
pozice nahradila dřívější pozici tajemníka). Tato funkce byla zřízena především proto, aby
se na ni mohla přenést celá řada činností VV s tím, že tyto činnosti budou vykonávány
profesionálněji a hlavně průběžně se stálou znalostí všech souvislostí. Osvědčilo se i
přestěhování kanceláře na Karlovo náměstí do sídla zastoupení FF UP v Olomouci za
podmínek, které jsou pro naši činnost výhodné.

2. Zajišťování kvality – certifikace
Ve spolupráci s FF UP v Olomouci a se Sekretariátem pro certifikaci lektorů a manažerů při
CC Systems a.s. byl v roce 2009 realizován v Brně 2x kurz „Certifikovaný lektor
vzdělávání dospělých“ s 18 absolventy a 2x kurz „Certifikovaný manažer vzdělávání
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dospělých“ s 29 absolventy, z toho 21 z řad našich členských organizací. Počty absolventů
jsou za poslední roky víceméně stabilní.
Oba tradiční kurzy budou pokračovat i v tomto roce s tím, že jejich pořádání bylo rozšířeno
a už dnes je možnost kurzy absolvovat nejen v Brně, ale i v Praze.
Projekt MPSV „Kvalita v dalším profesním vzdělávání“, na jehož realizaci jsme se také
podíleli bohužel nenalezl uplatnění na trhu vzdělávání, proto jsme zahájili jednání
Bankovním institutem – vysokou školou o novelizaci oborové certifikace, kterou jsme
v asociaci vyvinuli již před 5 lety. V současné době probíhají jednání výkonného ředitele se
zástupci BIVŠ.

3. Projektová činnost
V minulých letech jsme realizovali dva projekty. 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 zpravovali spolu s Univerzitou Jana
Amose Komenského Praha a vzájemné vlastnictví nebylo zcela vyjasněno. Na základě
složitých jednání byl v měsíci březnu 2010 portál bezúplatně převeden do majetku AIVD
ČR. Jeho správa a další využívání bude předmětem jednání VV.
V letošním roce vstupujeme do partnerství zatím ve třech projektech OP VK:
• KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti DV v kraji Vysočina – překladatelem
projektu je vzdělávací instituce ABS WYDA Žďár nad Sázavou, člen AIVD ČR.
• Analýza a evaluace aktivit v oblasti DV v Libereckém kraji – předkladatel TIMA
Liberec a.s.
• Tandem training – předkladatelem je Most ke vzdělání, člen AIVD ČR.
Do OP LZZ jsme předložili projekt Strategie Age Managementu v České republice, kde je
naším partnerem Úřad práce Brno-město, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova
univerzita, Finnish Institute of Occupational Health. T.č. probíhá schvalovací proces
projektu.
Expertně se AIVD ČR zapojuje do řady dalších projektů, mj. do systémového projektu
Koncepce dalšího vzdělávání (KONCEPT), jehož cílem je vytvořit koncepční a strategické
zázemí. dalšímu vzdělávání v ČR. Podobně spolupracujeme i s projektem Národní
soustava kvalifikací 2 (NSK2). Oba projekty jsou řešeny NÚOV v rámci OP VK.

4. Krajská zastoupení
VV se již několik let snaží uvést do praxe myšlenku krajských zastoupení asociace.
K tomuto účelu byli jmenováni koordinátoři krajských zastoupení, kteří měli za úkol iniciovat
komunikaci členských organizací v kraji a navázat spolupráci s Radami kraje pro rozvoj
lidských zdrojů (R RLZ) v jednotlivých krajích. Tyto aktivity přinesly na jedné straně dílčí
kladné výsledky a na straně druhé se nepodařilo tuto implementaci rovnoměrně realizovat
ve všech krajích.
V některých krajích byli jmenováni noví koordinátoři v letošním roce. Zároveň byl zaslán
dopis hejtmanům se žádostí o zapojování koordinátorů při řešení problematiky spojené s
dalším vzděláváním v kraji.
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Nicméně v několika krajích KKZ dosud chybějí – VH je ideálním místem pro návrhy
nových zástupců, kteří budou AIVD ČR a její činnosti v kraji zastupovat. T.č. nemáme KKZ
v těchto krajích: Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a tradičně hl.m. Praha.
Využívám této příležitosti a děkuji naším krajským koordinátorům za jejich práci pro
asociaci v roce 2009 – KKZ pracují v mnoha krajích velmi intenzivně a bez nároku na
honorář.

5. Týdny vzdělávání dospělých
Příprava a realizace TVD v roce 2009 probíhala již od prvního čtvrtletí. Celkově lze
z pohledu TVD hovořit o následujících oblastech práce, které v loňském roce probíhaly.
První pololetí bylo zaměřeno na koordinaci přípravy. Byl stanoven harmonogram přípravy
TVD v jednotlivých krajích. Ten byl umístěn na internetových stránkách asociace a byli
s ním seznámeni krajští koordinátoři.
Aktivity proběhly celkem v jedenácti krajích, které se zúčastnily zahajovací konference.
Současně je nutno trochu kriticky říci, že ani komunikace s koordinátory některých krajů
neprobíhala optimálně, takže nebylo možno zpracovat kompletní zprávu obsahující
informace o TVD 2009 z pohledu členů asociace. O příspěvek na aktivity TVD žádalo pouze
šest koordinátorů. V řadě krajů probíhaly desítky aktivit. Jako příkladné můžeme jmenovat
kraj Královéhradecký, kraj Vysočina ale úspěšné akce proběhly i v dalších krajích.
Podrobně jsme o nich informovali v Andragogice
Máme-li hodnotit TVD 2009, musíme říci: je velmi pozitivní, že se TVD postupně a
nekompromisně dostávají do všech krajů. Na druhé straně v řadě krajů přebírají iniciativu za
organizaci R RLZ a kraje – zaniká tak hlavní garance této aktivity, kterou by měla držet
asociace. Měli bychom se snažit dosáhnout většího zviditelnění členů asociace při přípravě
a realizaci aktivit TVD.
Rád bych přitětí příležitosti vyslovil poděkování MPSV za dotaci ve výši 100 000 Kč, který
byl věnován na organizační zajištění hlavních konferencí na začátku a konci TVD a na část
nákladů, které prokázali koordinátoři krajských zastoupení.
V letošním roce plánujeme další ročník TVD. V současné době je pro letošní týdny
zpracován rámec, s nímž Vás seznámí Mgr. Bezchleba nebo jej mohou zájemci budou moci
nalézt na webu asociace. Myslím, že bychom si měli vzít předsevzetí, aby každý člen
asociace uspořádal byť drobnou, ale konkrétní aktivitu.

6. Vzdělávací akce
Lze konstatovat, že předsevzetí, daná plánem činnosti na rok 2009 byla splněna. Pořádali
jsme následující akce:
• Kulatý stůl k marketingové komunikaci AIVD ČR – Praha, AIVD ČR – 19.02.2009 –
13 osob.
• JOBDAYS 2009 – Praha, 08.-10.04.2010 (partnerství).
• Seminář k akreditacím – Praha, MŠMT – 04.05.2009 – 88 osob.
• Seminář „Vzděláváním dospělých k řešení ekonomické krize“ – Praha, ČMKOS –
04.06.2009 – 37 osob.
• Seminář „Systém dalšího vzdělávání a jeho podpora strukturálními fondy“ – Praha,
MŠMT – 30.07.2009 – 72 osob.
• Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2010 – Olomouc, 15.-17.09.2009
(partnerství).
• Konference v rámci Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 s názvem „Role
poradenství v dalším vzdělávání“ – Olomouc – 15.-17.09.2009 – cca 30 osob.
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Semináře „Správná archivace dokumentů vzdělávací instituce dle aktuálního stavu
legislativy“ a „Marketing ve vzdělávání dospělých“ – Plzeň – 22.-23.10.2009 – 19
osob.
Konference „Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese“ – Praha,
Nadace ABF – 25.11.2009 – 99 osob.
Předvánoční setkání členů AIVD ČR – Praha, Nadace ABF – 25.11.2009 – 20
osob.
Kurz „Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávání“ – Praha, AIVD ČR – 04.-11.12.2009 – 15
osob.
Study Tour byla v roce 2009 pořádána do Belgie.

7. Spolupráce s MŠMT a MPSV ČR a AIVD SR
MŠMT ČR: VV má i nadále zastoupení v akreditační komisi ministerstva, přijali jsme
členství v nadnárodních organizacích ReferNet (informatika v dalším vzdělávání) a TT Net
(další vzdělávání učitelů a lektorů). Kromě těchto členství došlo i k neformální schůzce
prezidenta asociace a ministryní školství Dr. Kopicovou, na kterém byla ministryně
informována o činnosti asociace i o možnostech pomoci a spolupráce. Ředitel odboru
dalšího vzdělávání Mgr.Stárek je 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.
Nově má od roku 2008 asociace zastoupení v Expertní skupině MŠMT pro systémové
projekty a od roku 2009 i v Národní radě pro kvalifikace.
MPSV ČR: VV má zastoupení v monitorovacích komisích OP Lidské zdroje a zaměstnanost
a OP Praha Adaptabilita. V rámci zjištění možností další spolupráce proběhlo z strany
výkonného ředitele jednání v minulých dnech.
AIVD SR: V loňském plánu činnosti jsme měli i bod „Pokračovat ve spolupráci s AIVD SR“.
Členové VV se zúčastnili zasedání nového slovenského VV v Mojmírovcích, společně jsme
realizovali i zkoušky CKL. Osobně jsem se zúčastnil konference a výroční schůze AIVD SR
minulý týden, kde byla naše spolupráce kladně hodnocena a dohodli jsme se na smluvní
spolupráci, jejíž návrh by měl být zpracován do konce tohoto měsíce.

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.
Pozitivní odezvu jsme zaznamenali i pokud jde o novou formu informovanosti, na které
jsme se dohodli na minulé valné hromadě. Mám na mysli pravidelný informační servis,
který byl všem členům zaslán celkem 30krát.
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 vydána tradičně 4 čísla.
V rámci publikační činnosti AIVD ČR jsme vydali sborník z konference „Další vzdělávání
ve světě migrujícího trhu práce“, která se konala dne 12. prosince 2008 v Praze.
Sborník je k dispozici v kanceláři asociace již jen v několika málo kusech.
V roce 2009 jsme se také zúčastnili průzkumu vnímání problematiky vzdělávání
dospělých u laické a odborné veřejnosti, který realizovaly společnosti Donath-BursonStrana č. 4 z 5

Marsteller, Factum Invenio a AIVD ČR v září až říjnu 2009. Výstupy byly prezentovány na
tiskové konferenci dne 26. listopadu 2009 v Praze a následně ve sborníku z konference
asociace a na stránkách odborného časopisu Andragogika 1/2010.
Zvýšila se i publicita asociace v médiích:
• Vyjádření ke krizi a vzdělávání – Hospodářské noviny – 18.03.2009.
• Informace o prezentaci AIVD ČR na veletrhu JOBDAYS 2009 – Speciál E15 –
04/2009.
• Informace o prezentaci AIVD ČR na veletrhu JOBDAYS 2009 – BLESK –
06.04.2009.
• Vyjádření k problematice virtuální výuky – Speciál E15 – 21.05.2009.
• Vyjádření k problematice kvality dalšího vzdělávání – HR forum – 7-8/2009.
• Informace o soutěži absolventských prací – HR forum – 9/2009.
• Reakce na průzkum Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio a AIVD ČR – různá
periodika – 10-11/2009.
• Vyjádření k problematice vzdělávání manažerů – Speciál E15 – 2009.
• Články v databance Topregion.cz, Andromedia.cz a řadě dalších.
• Články v časopise Andragogika.

9. Členská základna
K 01.01.2009 byl stav členské základny 127 členů, v průběhu roku ukončilo sice členství
10 institucí, ale přibylo 38 nových členů. Dnešní stav je 155 členských institucí 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
výkonnému řediteli Mgr. Langerovi a všem členům VV a kontrolní komise, kteří přispěli svojí
prací k naplnění našich cílů.
Děkuji i Vám všem za důvěru, se kterou zůstáváte aktivními členy asociace. Přeji nám všem
hodně zdaru ve veškeré činnosti.

PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
prezident
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