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EDITORIAL

Vždyť můžou vzdělávat online!
Výše uvedenou větu jsem
slyšela za poslední rok aspoň třicetkrát. Většinou šlo
o srovnání vzdělávacích institucí s restauratéry a cestovkami, které jsou na tom
daleko hůř, protože jejich
produkt v online realitě neexistuje. Téměř vždy od
lidí, kteří jsou zaměstnáni na pozicích, kde svou
práci nikdy nikomu nemuseli prodat. Kteří dokonce
obchodní práci považují za něco, co by oni sami nikdy nedělali.
Neškolské vzdělávací instituce musí svůj produkt
prodávat denně, aby mohly zaplatit mzdy, nájmy,
leasingy, rozvoj kvalitních programů... Co si ale mají
počít v době covidové, když za online produkt zákazník nechce platit? Když „přetížení obrazovkami“
se stalo další neviditelnou bariérou?
V konkurenci webinářů zdarma i kvalitní online
kurzy totiž trápí stejné problémy jako vzdělávání
dospělých obecně - jen v zostřené podobě:
1/ zvyk, že vzdělávání je buď zcela zdarma
nebo ho platí někdo jiný, ať už úřad práce nebo
zaměstnavatel
2/ pochybnosti o užitečnosti vzdělávání v běžné
populaci. Proto také běžný občan vyhledává vzdělávání teprve ve chvíli, kdy mu teče do bot – když
přišel o práci nebo se k tomu schyluje. Tady se
právě projevuje velký rozpor v tom, co deklarujeme
a co doopravdy děláme. Považujeme vzdělávání za
hodnotu? To je přece samozřejmé! Ale jsme ochotni
zato zaplatit svými vlastními penězi?
A pak je tu otázka: kolik ten online kurz vlastně má
stát? Mluvila jsem v poslední době s několika personalisty, kteří by rádi poslali lidi na online kurz, ale
on je placený a dokonce za stejnou cenu jako prezenční! Vždyť odpadnou náklady za učebny, není
občerstvení, navíc se může přihlásit kdokoliv z celé
republiky... Jak může být cena stejná? Vysvětluji, že
vzdělavatel musel vynaložit naopak náklady navíc
oproti prezenčnímu kurzu - stabilní připojení, placený přístup k online aplikacím pro vysílání, hodiny
technika, přípravu lektora, která je odlišná od pří-
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pravy na běžný prezenční kurz... Krom toho instituce řeší nechuť lektorů k online a jejich frustraci
z pohledu do prázdné obrazovky po dobu několika
hodin. Zdaleka ne každý lektor umí vysílat atraktivně a s interaktivním zapojením skupiny.
Vzdělavatelé potřebují vybudovat kvalitní vysílací zázemí, nakoupit hardware, aplikace a naučit
se pracovat s online nástroji pro výuku. Ale za rok
vládních opatření už vyčerpali finanční rezervy
(pokud je vůbec měli) a spíš než před investicí stojí
před krachem. Prodat online vzdělávání znamená
také umět ho online nabídnout. Tedy zcela jiný marketing, zvládnutí sociálních sítí a všeho kolem internetové reklamy, případně mít peníze k zaplacení
specialistů na online marketing.
I proto asociace hledá cesty, jak pomoci nejen svým
členům, ale i celému oboru, neboť digitální doba je
zde, a i když se vrátíme k našim milovaným prezenčním kurzům, online už tady s námi bude napořád
jako paralelní svět vzdělávání dospělých. Proto potřebujeme pomoc státu - nejen v sanaci mezd a poloviny nájmu, ale především v opravdové podpoře,
spočívající v ve speciálním programu pro vzdělavatele, který zahrnuje nákup hardwaru, aplikací a pomoc při propojení se zákazníkem.
Potřebujeme, aby nám stát nekonkuroval a nesuploval vzdělávací instituce tím, že zaměstná naše lektory ve svých projektech na dohody, aby se vyhnul
vypisování veřejných zakázek. Potřebujeme, aby stát
dělal osvětu celému oboru vzdělávání dospělých,
protože je třeba vzbudit zájem a motivaci občanů o
sebevzdělávání. Prosím všechny úředníky: nestavte
proti sobě školy a neškolské vzdělávací instituce! Ty
neškolské nejsou parazitem v systému, ale rovnocenným partnerem, který pracuje tam, kde školy
nemohou nebo nechtějí. Pomozte stávající vzdělávacím institucím a nenechte je padnout! Stát z toho
bude mít užitek. A chcete-li, diskutujte s námi, třeba
na naší konferenci 8. 12. 2020 - těšíme se na vás!
Přeji všem čtenářům klidné, pokud možno offline
vánoční svátky.!
		

Jana Brabcová
prezidentka AIVD ČR
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Absolvujte ověřený a prakticky orientovaný kurz
zaměřený 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.
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Asociace institucí
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dospelých
ˇ
ˇ
·
Práce lektora se skupinou
a více
informací:
podněty, příklady i odvahu prezentovat své vlastní · konPříprava lektora na výuku
www.aivd.cz/akce
Konference
nebo nás kontaktujte
·
Metodika lektorské práce
krétní zkušenosti z jednání s úřady. Děkuji za důvěru,
se
Strategie
2030+
na telefonu 734
605 605
·
Formy a metody vzdělávání dospělých
kterou se na AIVD ČR obracíte, i za ochotu sdílet dokuCitát na květen:
a e-mailu aivd@aivd.cz
·
Didaktická technika a pomůcky
ve
vzdelávání
ˇ
menty či právní stanoviska ve prospěch celku. I proto ·jsme
Hodnocení účinnosti vzdělávání
,Průměrný
učitel vypráví.
d o s P Ěˇ l Ý´ c h
dospelYch
zřídili uzavřenou skupinu Členové AIVD ČR na Facebooku
Dobrý učitel vysvětluje.
- www.facebook.com/groups/451951225524246.
Výborný učitel ukazuje.
·

Komunikace a prezentace lektora

.

Události za měsíc ČERVENEC a SRPEN

Konference: Plně si uvědomujeme rizika spojená
s Covid-19. Proto bude v rámci všech našich
konferencí dbáno na maximální bezpečnost a
hygienická opatření.

Připomínková legislativa



Odkaz na připomínkovou
legislativu najdete zde.
V případě, že nemáte
přihlašovací údaje, tak se
obraťte na kolegyni Michaelu
Urbanovou. Kontakt je:
michaela.urbanova@uzs.cz

Konference ŠKOLSTVÍ 2021

Konference se uskuteční dne 12. 11. 2020 v TOP hotelu v Praze. Přihlašovat se
můžete zde.

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2021

Konference se uskuteční ve dnech 22. a 23. 10. 2020 v hotelu Grandior v Praze.
Přihlašovat se můžete zde.

Vybraná jednání prezidenta
UZS ČR

Vybrané aktivity prezidenta Unie jsou
nově na Facebooku.

Konference KULTURA 2021

Konference se uskuteční dne 3. 11. 2020 v Opatství Emauzy v Praze.

Konference NEZISKOVKY 2021

Konference se uskuteční dne 26. 11. 2020 v Kongresovém centru Vavruška (Palác
Charitas).

Kurzarbeit

Intenzivně spolupracujeme s Vládou ČR na nastavení parametru kurzarbeit, který
by měl fungovat od 1. 1. 2021 a nahradit tak současné režimy Antivirus. Pracovní
materiál naleznete zde.

V rychlém a efektivním sdílení je síla!

					

Rada hospodářské a sociální
dohody:

V měsíci červenci se uskutečnilo dne:
 02. 07. 2020 jednání PT RHSD
pro kulturní otázky
 15. 07. 2020 jednání PT RHSD
pro sociální otázky

Nejlepší učitel inspiruje.“

Jana Brabcová

Charles Farrar Browne
21. 11. 2019 od 10:00 hod
Národní knihovna ČR 3
Klementinum 190, Praha 1

Situace
{text} v členské základně

Aktuálně
{text}

Dopady pandemie
na vzdělavatele dospělých - podzim
Výsledek dotazníku členům AIVD ČR

Z jakých krajů přišly odpovědi?

Odpovídalo 28 institucí od 16. 10. do 4. 11. 2020
(výzkum stále probíhá)
Využili jste některý z kompenzačních programů na zmírnění dopadů vládních opatření?
Antivirus – A
Antivirus – B
Antivirus – C
Pomoc OSVČ „25“
Covid nájemné
Odložení splátek provozních úvěrů
Městské dotace

57, 1 %
50 %
25%
14,3 %
21 %
7,1 %
3,6 %

Na co jste NEUPLATNILI žádný program?
Nájemné
Mzdy zaměstnanců
Mzdy jednatelů, ředitelů
Leasing
Energie
Mzdy z DPP

71, 4 %
14,3 %
68 %
78,6 %
82 %
3,6 %

Změnili jste činnost firmy či inovovali produkty (např. převedení kurzů na online, vytvoření nových
vzdělávacích programů apod.) v důsledku mimořádných opatření a situace vyvolané pandemií?
Pokud ano, jak konkrétně?

Co aktuálně nejvíce potřebujete kompenzovat
od doby zákazu prezenčního vzdělávání dle
vládního opatření č.996 ze dne 8.10.2020
Nájemné
Mzdy a odvody
Energie
Leasing
úvěr
ušlý zisk

53,6 %
92,9 %
25 %
3,6 %
3,6 %
3,6 %

Uveďte 3 klíčové priority pro zachování a restart
chodu firmy (nejčastější odpovědi)
Okamžité zrušení všech restrikcí, které ovlivňují
naše podnikání (tj. shromažďování lidí ve vniřních
prostorách pro otevřené veřejné kurzy, uzavřená
zákaznická školení u klienta či u nás).
Zrušení povinného nošení roušek (nechat na dobrovolnosti). Otevření hranic pro naše zahraniční klienty.
Zachování vzdělávacích aktivit, zaměstnanci, inovace. Ukončení většiny restrikcí - uvolnění sociálních kontaktů mezi lidmi - otevření všech vzdělávacích a školicích místností
Udržení potřebného cash flow, změna klimatu ve
společnosti (nejistoty ekonomické i zdravotní a z
toho plynoucího nezájmu o dalšího vzdělávání).
Pozitivní signály od vlády, aby podniky znovu začaly
školit. Odpuštění DPH. Kurzarbeit + školení.
Vše závisí na dalším vývoji situace s COVID-19
- Zrušení zákazu otevřených kurzů
- Zrušení omezení pro shromažďování (alespoň do
10 osob)
- Zrušení zákazu podnikových školení
Udržení pronajatých prostor díky kompenzaci
nájemného, udržet stávající personální obsazení,
uvolnění situace a možnost pokračovat v činnosti
Kompenzace mzdových nákladů a nájemného
Uznatelnost školení v elektronické podobě v rámci
dotovaných projektů
Podpora vzdělávání dospělých ze strany státu a médií
Zajištění optimálního on-line prostředí, vzdělávání
pracovníků společnosti
Povolení prezenční formy vzdělávání, pomoc státu,
návrat k normálu - aspoň akce do 10 osob
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Jaká je minimální potřebná délka kompenzačních opatření PO UKONČENÍ zákazu činnosti?

Zájem o vzdělávání ze strany organizací. Přechod
na výuku on-line, jednodušší pravidla pro online
vzdělávání.
Možnost prezenčního školení, příspěvek na náklady
po dobu nezbytně nutnou. Uvolnit konference.
Zjednodušení pravidel OPZ pro plánování aktivit.
Zaměstnanci a management, nové nápady, klienti/
zákazníci
Jasně daná pravidla v případě dalšího omezení
- např.možnost firemních prezenčních kurzů s
externím lektorem, akceptace online kurzů v ESF
projektech.
Dotace fixních nákladů, normalizace situace a
zachování pevného fyzického i psychického zdraví
nejen vzdělavatelů.
Plynulost provozu, jistota vládních nařízení.
Jakékoli legislativní opatření nenahradí spálenou
poptávku na trhu. Potřebujeme jak uvolnění opatření pro pořádání prezenčních akcí, tak povzbuzení
poptávky na straně zaměstnavatelů - ideálně formou
dotací na vzdělávání. Jinými slovy, aby zaměstnavatelé byli účelově motivováni vzdělávat zaměstnance
a vzdělávání nestálo několik let na vedlejší koleji, než
si zaměstnavatelé sami zhojí své rány.
Inovace HW a SW, stabilizace financování nákladů
a možnost organizace prezenčních vzdělávacích
aktivit, predikovatelnost chování státu.
Sanace nákladů, inovace, narovnání podnikatelského prostředí
Plánování, marketing, loajalita a motivace
zaměstnanců
Jediná priorita - abychom mohli i nadále učit
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{text} Téma týdne

Téma
týdne
napsali

TEXT: PETR HUSNÍK

{text}
o nás 5
fizkes / Shutterstock

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ZASÁHLA KORONAKRIZE
V PLNÉ SÍLE
Jsou na tom stejně bídně jako cestovky nebo kultura

A

protože podle ministerstva
zdravotnictví šlo v polovině října
o obecný zákaz, limity počtu osob
jako u hromadných akcí se na sektor vzdělavatelů dospělých nevztahovaly.
„Nestátní vzdělávací instituce se tak staly
dalším postiženým oborem podobně jako
kultura, cestovní ruch či sport,“ uvedla Jana
Brabcová, prezidentka Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR).

Jak asociace zdůrazňuje, zatímco učitelé
ve školách mají svůj příjem jistý, neškolské
vzdělávací instituce jsou závislé jen na příjmech z prodeje kurzů, školení, kongresů
a podobných aktivit. U některých vzdělávacích institucí jde až o 100 procent zrušených akcí. Vzdělávání pro dospělé je často
realizováno právě s využitím gastronomických a ubytovacích provozů a poskytovatelů produkčních či technických služeb.
Připomeňme, že v zemi se vzděláváním
dospělých zabývá více než 9 tisíc subjektů,
ať už se jedná o firmy, organizace, lektory,
neziskové organizace či další typy subjektů.
Na tyto vzdělavatele jsou pak navázáni poskytovatelé dalších služeb – pronajímatelé
konferenčních prostor, hotely, cateringové
společnosti, restauratéři i kulturní instituce.

Neviditelný obor
„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,“ uvedla J. Brabcová.

přerušit své prezenční aktivity kvůli anticovidovým opatřením. Když se trochu
vzpamatovali a začali v září uskutečňovat
první školení přeložená z jara, došlo k novým zákazům.
„Kurzy, školení, přednášky a další akce
byly na jaře zrušeny ze strany veřejných
zadavatelů (jako například úřadů práce),
firem i jednotlivců. Nyní se situace opakovala jen s tím rozdílem, že vzdělávací akce
jsou v opatření vlády výslovně jmenovány,
a tedy byly akce zrušeny okamžitě. To se
týká celého oboru vzdělávání dospělých,
snad s výjimkou poskytovatelů některých
online kurzů, což je zatím spíše marginální část trhu,“ konstatovala prezidentka
AIVD ČR.
Asociace informuje, že momentálně se
mohou dospělí vzdělávat jen na pracovišti
ve firemních kurzech vedených interním
zaměstnancem. Popřípadě online. Se
vzděláváním na dálku je však nyní obecně velký problém. O online formu totiž
zákazníci jeví malý zájem, když nabídka
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roste. Využívaly ho například školy v šablonách DVPP a některé úřady.
„V době, kdy se rodiče učí doma s dětmi
a často jsou zároveň sami na home office,
nejsou ochotni věnovat další čas vysedávání u obrazovek počítačů či mobilů.
U řady lidí je navíc v nouzovém stavu problémem malý počet místností i počítačů,
nemluvě o konektivitě, kdy standardní
domácí wifi neunese současně dva nebo
tři online přenosy. Za online kurzy chtějí
zákazníci platit podstatně méně, přestože
příprava je náročnější a náklady mohou
být i vyšší než na prezenční kurz.

Dosah pomoci
Pandemie sužuje Česko už osm měsíců.
Podle prezidentky AIVD ČR kvůli krizi
ukončilo svou podnikatelskou činnost
zatím jen několik subjektů – členů asociace. Skutečné následky se prý ale projeví
zřetelněji až v příštím roce. „V některých
případech kompenzace státu na jaře
a v létě oddálily ukončení činnosti. Všichni
prostě věřili, že na podzim bude líp. Ale
nebylo, momentální vlna bude mít následky fatálnější. Malí i velcí vzdělavatelé jsou
už vyčerpaní jak finančně, tak psychicky,“
uvedla J. Brabcová.

Mnohé kurzy pro dospělé navíc na dálku
realizovat ani nelze, protože jsou zaměřeny
především na praktické dovednosti. Zkuste
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V zemích, kde se více dospělých účastní poradenství, se více dospělých učí a vzdělává.

se třeba přes počítač rekvalifikovat na kadeřníka! A i kdyby, chcete se dostat do rukou ’odborníka’, který získal kvalifikaci pozorováním tutoriálu?“ namítla J. Brabcová.
Ostatně podobně se nedávno vyjádřili i zástupci Asociace jazykových škol.
„Online výuka je akceptovatelná jen pro
zlomek dospělých studentů, přežití poskytovatelů vzdělávání nezajistí,“ napsali
v dopise ministru Karlu Havlíčkovi. Podle
asociace lidé odkládají nebo ruší své přihlášky na kurzy. Opatření vlády vedou
k přerušení vzdělávacích programů ve
státním i korporátním sektoru. „Uzavírání
škol se dotýká též vzdělávacích institucí,
které fungují obdobně jako školy, byť nejsou zařazené ve školském rejstříku…“

Podíl dospělých v členských státech EU,
kterým se dostane poradenství:

0
Podle jejích slov byli vzdělavatelé dospělých už na jaře nuceni ze dne na den

Olena Yakobchuk / Shutterstock

Koronavirová pandemie zasáhla snad každou oblast školství,
avšak bezesporu nejtvrději postihla sektor vzdělávání
dospělých. Jak na jaře, tak samozřejmě i teď na podzim. Svými
protiepidemickými opatřeními vláda počínaje 12. říjnem opět
zrušila prezenční vzdělávací akce, a to nejen zájmových kurzů,
ale také profesních školení a rekvalifikací. Řadě poskytovatelů
školení nyní hrozí zánik.

Zdroj: EU
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Jakou podporu od státu vzdělavatelé
dospělých od jara vlastně získali? Podle
prezidentky AIVD ČR byla a je pomoc
distribuována různě – hodně totiž záleží
na typu poskytovaného vzdělávání a také
na velikosti vzdělávací instituce. Například lektoři coby živnostníci pracující jako
osoby samostatně výdělečně činné získali
takzvanou pětadvacítku, tedy jednorázový příspěvek pro OSVČ ve výši 25 tisíc
korun, jen v případě, že neměli paralelně
drobné úvazky v projektech či například
na vysokých školách.

„Znám případ, kdy kvůli úvazku za 2200
korun nebyla podpora přiznána,“ uvedla
J. Brabcová a pokračovala: „Pokud šlo
o malá eseróčka, pak některá z nich žádala o pomoc v rámci programů Antivirus B
či A, protože poslala své zaměstnance ’na
překážky’. Zpočátku bylo dlouho nejasné,
zda je prezenční vzdělávání skutečně zakázáno. Naše asociace si v té době proto
musela opakovaně vyjasňovat tuto situaci
s ministerstvem práce a sociálních věcí.
Myslím, že se instituce ve strachu z následných kontrol přikláněly k žádosti o 60 procent vyplacených náhrad z programu Antivirus B, neboť snáze prokazovaly pokles
poptávky po službách než zákaz činnosti,
který byl podmínkou pro vyplácení pomoci v programu Antivirus A. Nicméně
vyplatit musely 100 procent náhrad, což je
samozřejmě rychle finančně vyčerpalo.

O online formu vzdělávání
většina zákazníků nejeví
zájem.
Co se týče jednatelů a ředitelů společností, ti nedosáhli zpočátku na žádnou
podporu, později si někteří požádali
o podporu 500 korun na den, tedy 15 tisíc
korun za měsíc. Nevím rovněž o žádném
vzdělavateli, který by získal bezúročný
úvěr. Je nutno dodat, že v určitou dobu
stoupl zájem o online kurzy – například
kurzy dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků ve školách na základě šablon.
Takové instituce pak o kompenzace žádat
nemusely, protože měly příjem zajištěn.
Většina institucí na jaře nedosáhla na
program covid nájemné, protože jim pronajímatelé neposkytli slevu 30 procent,
kterou byla podpora podmíněna. Nyní
na podzim oceňujeme návrh programu
covid nájemné bez nutnosti jednat o slevě
s pronajímatelem a také možnost požádat
o stoprocentní náhradu pro lidi na pře-

kážkách. Pořád to ale zdaleka nepokrývá
veškeré náklady, se kterými se neškolské
instituce v současnosti potýkají.“

Jaké se nabízí řešení?
Stejně jako jiné zakázané obory i vzdělávání dospělých poskytované neškolskými
institucemi potřebuje cílenou podporu
státu – kompenzace mezd a fixních nákladů. Proto nedávno oslovila asociace
ministra školství Roberta Plagu s žádostí
o iniciaci těchto podpůrných opatření pro
obor vzdělávání dospělých podobně jako
pro kulturní zařízení, cestovní kanceláře či
fitness centra.
Nicméně už v dubnu AIVD ČR navrhla
plán pomoci vzdělávání dospělých pro
dobu krizovou i pokrizovou. Vedle snížení
DPH na 10 procent pro neškolské vzdělávací aktivity se v návrhu objevil například
požadavek na prodloužení akreditací
o promarněnou dobu zaviněnou pandemickou situací, akceptování online synchronního vzdělávání (videokonference)
jako relevantní alternativy pro prezenční
kurzy tam, kde je to smysluplné – tedy nejen po dobu nouzového stavu. Plán také
obsahuje návrh na zavedení voucherů na
vzdělávání dospělých, které by byly hrazeny z evropských prostředků.
„Až pominou zákazy hromadných a vzdělávacích akcí, mohli by se lidé na překážkách vzdělávat podobně jako v krizi před
deseti lety, kdy podmínkou vyšší náhrady
mzdy byla právě účast v rozvojových kurzech. Lidé tak neztratili kontakt s profesí,
udrželi si pracovní návyky a ještě se naučili spoustu užitečných věcí pro svou praxi.
Tehdejší projekty Vzdělávejte se pro růst
a Vzdělávejte se pro stabilitu uměly velmi
rychle podnikům i zaměstnancům pomoci
a překlenout období poklesu zakázek,“
uvedla J. Brabcová s tím, že ve spolupráci
se zaměstnavatelskými svazy se její asociace proto letos snažila prosadit například
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aktuálně
citujeme
{text}

{text} Téma týdne
kurzarbeit v kombinaci se vzděláváním,
bohužel ale tento koncept nebyl na vládní
úrovni akceptován.

fizkes / Shutterstock
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Podle AIVD ČR pro vzdělavatele dospělých
aktuální situace znamená minimálně další
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,“ dodala prezidentka Brabcová.

Nový systém rekvalifikací
Koronakrize mění i doposud poměrně
konzervativní záležitosti, jako je například
systém rekvalifikací. Respektive může je
změnit. Do hry o zavedení nástrojů, které
budou tak či onak řešit dopady pandemie, nyní vstoupila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
(KZPS ČR), která v současnosti zpracovává
pro ministerstvo práce a sociálních věcí pilotní projekt nového systému modulových
rekvalifikací s názvem KVASAR (Kvalita
systému akreditací a rekvalifikací).
Rodící se novinka by měla umožnit lidem
efektivně získat novou kvalifikaci – a to
prý až o 50 procent rychleji! Vliv na rekvalifikace, které jsou součástí vzdělávání dospělých, to může mít obrovský. Aktuálně
se rekvalifikuje okolo 9 tisíc lidí ročně. Podle odhadů expertů bude brzy, kvůli krizi,
potřeba až desetinásobek, a právě nový

systém tento kvantitativní skok umožní.
Dodejme, že kromě KZPS se na projektu
podílí poradenská společnost Moore
Czech Republic a Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí.
Jak je obecně známo, současný systém rekvalifikací je v určitém směru neflexibilní.
I když člověk má nějaké zkušenosti v oboru, stejně musí příslušné školení absolvovat v plné délce.
„Například rekvalifikace na prodavačku
trvá 300 hodin, nehledě na to, že někdo
třeba celý život prodává a potřebuje jen

Záchranný plán vzdělávání dospělých
(návrhy členů AIVD ČR, schválené výkonným výborem dne 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. Zavedení voucherů na vzdělávání
dospělých, hrazených z prostředků
EU – podobně jako 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
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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 milionů vyjmout vzdělávání
dospělých z veřejných zakázek
(urychlení procesu objednávky a realizace), včetně rekvalifikací pro ÚP
ČR, projektů typu POVEZ apod.
8. V projektech s jednotkovými náklady garantovat minimální částku
(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. 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)

’papír’ na to, že to skutečně umí,“ řekl
Jan Wiesner, prezident KZPS ČR. Podle
projektu by nově bylo možné zohlednit
dosavadní zkušenosti a rekvalifikovat
osobu jen v těch oblastech, které opravdu
neumí – tedy takzvaně modulově. Tím se
samozřejmě ušetří čas i peníze, protože
absolvovat například 150 hodin znamená
z hlediska nákladů až padesátiprocentní
finanční úsporu a také o polovinu rychlejší
nástup do nového zaměstnání.
Modulové rekvalifikace budou doslova
šité na míru. V praxi by nový systém měl
fungovat tak, že člověk, který potřebuje
změnit kvalifikaci, půjde nejdříve na takzvanou diagnostiku profesních kompetencí, jež odhalí, které kompetence daný
rekvalifikant má a které mu naopak chybí.
Následně mu zkoušející na základě této
diagnostiky nastaví individuální vzdělávací plán, v rámci kterého proběhne vzdělávání jen v těch vzdělávacích modulech,
které rekvalifikant potřebuje procvičit.
Po absolvování modulů pak složí zkoušku
z dané profese a získá osvědčení, které
mu umožní vykonávat profesi u jakékoli
firmy napříč republikou.
„Díky tomuto zjednodušení systému rekvalifikací tak bude možné proškolit až
několikanásobně více rekvalifikantů, a to
rychleji,“ uvedl Radovan Hauk ze společnosti Moore Czech Rebublic.
Oproti roku 2010, kdy se rekvalifikovalo
zhruba 70 000 osob, jich v roce 2019 bylo
ve statistikách uvedeno pouhých 9561.
Podle J. Wiesnera bude v příštím roce,
právě a zejména v důsledku dopadu onemocnění covid-19, nutné rekvalifikovat až
100 000 osob. Takový náraz ale současný
systém rekvalifikací nezvládne, a bude
proto nutné přijít s jiným modelem.
„Jedinou šancí jak zvládnout takový počet rekvalifikací je co nejrychleji uvést do
praxe inovativní způsob modulových rekvalifikací,“ uzavřel prezident Wiesner.

Zdroj: Učitelské noviny č. 38/2020 l

75 % rekvalifikací boudou realizovat školy
„Kapacity rekvalifikací se v důsledku pandemie covid-19 musí zvýšit na desetinásobek,
aby se zmírnil nevyhnutelný nárůst nezaměstnanosti, vypočítali odborníci. Loni se rekvalifikovalo 9 561 lidí. Desetinásobné zvýšení ale
současný systém rekvalifikací kapacitně neumožňuje, proto je nutné zapojit střední školy.
Veřejné vzdělávací instituce by mohly rekvalifikovat až 75 procent uchazečů. Z kvalifikovaného odhadu společnosti Moore CR a Unie
zaměstnavatelských svazů vyplývá, že střední
školy by tak díky tomu získaly do rozpočtu
stovky milionů korun ročně... Jakmile skončí
vládní podpůrné programy, lze v těchto odvět-

vích předpokládat zvýšenou nezaměstnanost
a současně nutnost většího počtu rekvalifikací. Těch bude v průběhu následujících dvou
let potřeba až desetinásobek. K uspokojení
tak masivní poptávky by měl být využit nový
systém, tzv. modularizovaných rekvalifikací,
včetně masivního zapojení středních a vyšších
odborných škol.“

O záměrech projektu KVASAR čtěte dále na
IDNES z 20. 11. 2020 zde: https://www.idnes.cz/
ekonomika/domaci/nezamestnanost-skolstvi-rekvalifikace-cisnici-gastronomie-turisticky-ruch.A201119_155835_ekonomika_rts

Z Výkonného výboru
Hlavním tématem jednání výkonného výboru
byl i ve druhém pololetí letošního roku stav
sektoru, zapříčiněný dopady pandemie. V rámci
on-line jednání členové vedení asociace důkladně zvažovali společný postup při prosazování či iniciování opatření na podporu vzdělávání dospělých.
Již od jarní vlny probíhala ze strany AIVD ČR komunikace s oficiální partnery.
Na jednáních výkonného výboru byl upraven
a schválen Záchranný plán pro vzdělávací instituce, konzultovaný s členskou základnou.
Společně s Českomoravským účetním dvorem
jsme definovali legislativní návrh a důvodovou zprávu na zařazení vzdělávacích služeb do
sazby s 10% DPH.
Výsledkem naší komunikace s MŠMT, MPSV, MV
a dalšími státními institucemi, které ovlivňují
naši činnost, byla např. akceptace online výuky
v některých sektorech namísto prezenční.
Navrhli jsme konkrétní způsob a podmínky kurzarbetu se vzděláváním pro legislativní návrh
vlády, předložili zástupcům zaměstnavatelů, tj.
Svazu průmyslu a dopravy ČR, Unii zaměstnavatelských svazů a iniciovali zapracování v rámci
připomínkového procesu.
Doplnili a připomínkovali jsme strategické materiály, které vnímáme jako klíčové z hlediska
podmínek pro navazující období 2021+:

MPO – Národní program obnovy, MPSV - OPZ,
Strategie 2030+
Na společném jednání prezidentky AIVD ČR a
generálního ředitele ÚP ČR byla projednána mj.
podpora Týdnů vzdělávání dospělých, projekt
Outplacement, rekvalifikace a DPH u samostatné zkoušky z profesní kvalifikace.
Prezidentka Brabcová jako člen vzdělávacího
boardu HK připravuje prosincové jednání s náměstkyní MPSV Štěpánkovou.
Oponovali jsme snížení celkové alokace
do OPZ+, které se týká hlavně profesního
vzdělávání
V 1. i 2. vlně jsme vyzvali k jednání o stavu sektoru a kompenzacích pro vzdělavatele dospělých oficiálním dopisem premiéra vlády ČR (15.
4. 2020), ministra MŠMT (15. 10. 2020) a ministra MPO. Jednání zatím nejsou ukončena.
Oslovili média na národní i regionální úrovni
v tiskových zprávách 24. 4. 2020,
20. 10. 2020
Opakovaně komunikujeme s ministerstvy (MPO, MŠMT, MPSV,
MZ) a ověřujeme význam vyhlašovaných opatření pro činnost
členů.
Romana Nováčková
výkonná ředitelka AIVD ČR
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AKCE

Aktuálně

PROGRAM ONLINE KONFERENCE
I. blok – situace a podmínky ve vzdělávání dospělých 10:00 - 12:00
Dopad pandemických opatření na sektor vzdělávání dospělých
Výsledky dotazníku, informace o činnosti asociace
Jana Brabcová, prezidentka AIVD ČR
Firemní vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců
Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Realizace rekvalifikací v době koronavirové krize
Jan Karmazín, ředitel Odboru zaměstnanosti GŘ ÚP
Vzdělávání dospělých v projektech OPZ
On line ve vzdělávání zaměstnanců, aktuální data a
připravované změny
Ladislava Veselá, vedoucí Oddělení projektů adaptability pracovní síly I Odbor realizace programů
ESF – zaměstnanost a adaptabilita, MPSV
Zkušenosti s dalším vzdělávání v době pandemie
Monika Měšťanová, vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT
Erasmus+ v nové programové etapě (2021-2027)
a další aktivity DZS
Jitka Morčušová, vedoucí odd. celoživotního vzdělávání, DZS
Národní pedagogický institut podporuje celoživotní vzdělávání
Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu ČR

Zapíše se letošní rok do dějin vzdělávání dospělých jako krize nebo jako příležitost? Jak zvládli
vzdělavatelé dospělých dvě vlny anticovidových opatření? Může online výuka nahradit prezenční? A jak nabídnout celoživotní vzdělávání v době, kdy se všechno ostatní zdá důležitější?
Porovnejte své zkušenosti a poslechněte si, jak se na problematiku dívají zástupci státu, Evropy
i organizátorů vzdělávacích akcí!

II. blok – zkušenosti z praxe 13:00 - 15:00
Specifika nouzového distanční vzdělávání dospělých
Lucie Rohlíková, vedoucí Celoživ. distančního vzdělávání ZČU v Plzni
Radikální změny v digitálních znalostech očima
pedagogických profesí lektorů (upskilling 30 digi
programů)
Robert, Gamba, AGENTURA AMOS, s.r.o.
Profesní vzdělávání v soc. službách – on-line není
lék na vše
Gabriela Kuželová, Sociální agentura o.p.s.
Zkušenosti se vzděláváním v neziskovém sektoru
Monika Jindrová, Asociace všeobecně prospěšných
organizací ČR
Několik postřehů z oblasti, kde on-line funguje naplno
Dana Čvančarová, lektorka, jednatelka Diakonické
akademie
Co nám epidemie říká o významu celoživotního učení
Michaela Kudrnáčová, socioložka se zaměřením na kvantitativní šetření postojů a chování dospělých, PIAAC, NPI
On-line - přání, potřeba, povinnost, příležitost
Jan Toman, konzultant, dříve manažer Microsoft ČR
pro školství a vzdělávání v ČR a SR

III. blok - BONUS 15:30
Jak se dělá online osvěta, když je vám skoro sto
Hana Bergmannová Klímová, výtvarnice a spisovatelka a Tomáš Lom, válečný veterán z druhé světové
války, letec RAF

Přihlášky: www.aivd.cz

S ohledem na epidemii COVID - 19 a přetrvávající nouzový stav vyhlášený Vládou ČR, se
v letošním roce vedení AIVD ČR rozhodlo tuto konferenci nezpoplatnit i pro subjekty,
které nejsou členy AIVD ČR.
Konference je organizována ve spolupráci s oddělením Celoživotního a distančního vzdělávání
ZČU v Plzni

vzdělávání dospělých – výzkum
{text}

Zkoušky a zkoušení dospělých
Zkoušení dospělých je z andragogického pohledu složitá věc. Nicméně přes různé diskuse
a názory o vhodnosti či nevhodnosti zkoušení
dospělých, přibývá pracovních činností pro jejichž výkon je v rámci profesního růstu třeba
složit zkoušku. Stačí připomenout celý systém
získávání profesních kvalifikací dle NSK, zkoušky
odborné způsobilosti (ZOZ) pro úředníky místní
správy a samosprávy či tzv. úřednické zkoušky,
kterým je věnován tento článek.

ními v souvislosti s onemocněním Covid-19.
Připravené otázky byly zakomponovány do dotazníku, což nakonec dotvořilo tematický celek respondentů, který tvořili jak zkoušení, tak
zkoušející.
Motivace k vykonání úřednické zkoušky
– možnosti širšího uplatnění na trhu práce
(38 %), prohloubení profesních znalostí a dovedností (38 %), možnosti setrvat na své pracovní pozici (38 %), vyššího platového ohodnocení (35 %).

Výzkum v oblasti: Zkoušení dospělých a jeho
aplikace ve státní správě – průřez dotazníkovým šetřením zaměřený na státní zaměstnance podléhající zákonu o státní službě

Zvýší se kvality státního zaměstnance vykonáním úřednické zkoušky? Vnímají úředníci tuto
zkoušku spíše jako povinnost nebo příležitost
k dalšímu vzdělávání? Prožívají zaměstnanci
s delší praxí větší (existenční) obavy v souvislosti s vykonáním úřednické zkoušky nebo naopak větší stres pociťují úředníci na startu své
kariéry, kteří musí obstát vedle zkušenějších
kolegů? Jak procesu zkoušení může napomoci
andragogika, která přistupuje k dospělému jedinci komplexněji, respektuje jeho individualitu, celoživotní zkušenosti a přihlíží k procesům
stárnutí?
Cíle, popis cílové skupiny a andragogické aspekty výzkumu v oblasti zkoušení dospělých
ve státní správě
Výzkum byl zaměřen na získání postojů a očekávání státních zaměstnanců v souvislosti
s úřednickou zkouškou a zohledňuje zkušenosti zaměstnanců ve služebním i pracovním
12

poměru. Cílovou skupinou byli zaměstnanci
státních institucí (úřadů a ministerstev), z nichž
14 % tvořili absolventi škol bez praxe, 43 % zaměstnanci s praxí před zavedením služebního
zákona a 43 % s praxí po zavedení služebního
zákona.
Principem výzkumu bylo poukázat na andragogické aspekty a dopad zkoušení dospělých
ve státní správě – tj. na osobnost zkoušejícího
a zkoušeného, na proces zkoušení ve státní
správě a na další faktory, které mohou ovlivnit průběh zkoušky, například prostředí, lektorské dovednosti, andragogické kvalifikace
a kompetence.
Použité metody výzkumu
Původně měla být použita kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu zejména
při využití dotazníkového šetření zaměřené
na státní zaměstnance v pracovním a služebním poměru. Kvantitativní výzkum měl být zastoupen polostrukturovaným rozhovorem se
členy zkušebních komisí, od kterého muselo
být ustoupeno z důvodu pandemie a opatře-

– mezi respondenty převážil názor, že úřednická
zkouška je náročnější pro služebně starší zaměstnance z důvodu, že starší lidé obecně mají větší
problémy s učením (jsou delší dobu ze školy, mají
horší paměť) oproti mladším kolegům, hůře snášejí větší míru stresu, mají více rodinných povinností, méně času a zkušenosti z praxe považují
za důležitější, než teorii/zkoušku. Podstatnou
roli hrál fakt, že starší zaměstnanci prožívají
větší míru strachu a obav, že přijdou o práci,
pokud zkoušku nevykonají (11 %).
Mezi oponující argumenty, že zkouška není
pro služebně starší zaměstnance těžší, převládal názor, že služebně starší kolegové
mají více zkušeností a znalostí z praxe. Dále
se část respondentů vyhradila vůči věkovému porovnávání, protože z jejich úhlu
pohledu věk nehraje roli při vykonávání
určité profese (zkoušku musí zvládnout
všichni stejně, „v práci nedostane nikdo nic
zadarmo a neptá se na věk“).

Jak vidí zkoušky a zkoušení obě strany „bojiště“
tj. zkoušení i zkoušející se autorka pokusila zjistit vlastním šetřením.

Zakotvením zákona o státní službě vešla v platnost povinnost skládat úřednickou zkoušku,
jejímž účelem je zvýšit profesionalitu a odbornost státních zaměstnanců.

Porovnání náročnosti úřednické zkoušky dle věku

Vyhodnocení
Emoční reakce na úřednickou zkoušku
– např. 56 % dotázaných získalo pocit, že se díky
zkoušce státní zaměstnanci něco nového naučí,
téměř stejný podíl zaujal kritický postoj k povinnosti zkoušku skládat, respektive vyjádřil názor, že by měla být zkouška dobrovolná. Ovšem
pouze každý třetí se domníval, že je úřednická
zkouška zbytečná.

Nejvyšší přínos vykonání zkoušky spatřují
státní zaměstnanci v možnosti setrvání na své
pozici a šanci na vyšší plat. Prohloubení profesních znalostí a dovedností v souvislosti s vykonáváním úřednické zkoušky bylo uváděno
s menší intenzitou.
Ovšem ti respondenti, kteří již zkoušku vykonali, potvrdili, že jim pomohla udržet si pracovní místo (68 %), přispěla ke zvýšení platu
(43 %), pomohla k prohloubení profesních znalostí a zároveň rozšířila možnost uplatnění na trhu práce
(shodně 39 %).
Názor, že úřednické
zkoušky jsou pro
věkově starší úředníky obtížnější, mělo
přes 70 %. Necelých
10 % se domnívalo,
že úřednická zkouška
13

Projekty

vzdělávání dospělých – výzkum
není pro starší obtížnější, protože se lépe orientují v oboru a mají více pracovních i osobních
zkušeností, které mohou při zkoušce využít.
Pouze 4,5 % si myslelo, že věk by neměl hrát
žádnou roli, protože profesní nároky jsou na každého a všude stejné.
Úřednická zkouška jako nástroj k dalšímu
vzdělávání zaměstnanců
– 56 % respondentů mělo pocit, že se díky
zkoušce něco nového naučí, 55 % respondentů
vyjádřilo názor, že zkouška by měla být dobrovolná. Pouze každý třetí se domníval, že je
úřednická zkouška zbytečná. Zatím co členové
komise, kteří byli ve výzkumném vzorku zastoupeni 15,5 %, se domnívali častěji, že zkouška
může být nástrojem, jak úředníky motivovat
ke vzdělávání.

Navrhované změny ohledně úřednické zkoušky
– 38 % respondentů neuvedlo žádný návrh,
ostatní navrhovali například: zjednodušit
zkoušku (méně otázek, zjednodušit okruhy
otázek (16 %), zrušit zkoušku úplně (postačí
dokončené VŠ vzdělání) nebo ji zrušit aspoň
pro zaměstnance s dlouhodobou praxí (21 %).
Z pohledu andragogiky byl přínosný návrh
zavést před zkouškou – školení, vzdělávací
kurzy, e-learning (10 %). Vytvořit vzdělávací
programy i pro samotné zkoušené, ne jen pro
zkoušející (členy zkušebních komisí), a to buď
na povinné či dobrovolné bázi. Navýšit podíl
andragogicky vzdělaných odborníků, ať už
v rámci členství ve zkušebních komisích či odborných seminářích.
Účelem zákona o státní službě bylo zcela jistě
zprofesionalizovat post státního úředníka.
Nicméně je v zájmu společnosti, aby znalost
právních norem, organizace a činnosti veřejné
správy, nepřevyšovaly ostatní humánní vlastnosti člověka, což lze ovlivnit především postojem celé společnosti. Posláním andragogiky je
péče o dospělého člověka, utváření jeho osobnosti, rozvoj potenciálu i pomoci ve složitých
životních obdobích. Andragogika se snaží propojit teorii s praxí a reagovat na nově vzniklé
změny ve společnosti, kde přestalo platit pravidlo: vzdělání – práce – důchod a bylo nahrazeno principem celoživotního vzdělávání.
Zkoušky a zkoušení se stále častěji stanou součástí našeho dospělého života. I z tohoto úhlu
pohledu je vhodné pohlížet na výběr státních
zaměstnanců ne jen z pozice zákona o státní
službě, ale i z pohledu andragogiky, tedy vědy,
která „doprovází člověka při jeho cestě za vzděláním, poznáním a pochopením světa“.

Vzdělávání osob s nízkou kvalifikací
Gamifikace jako metoda
V oblasti vzdělávání osob s nízkou kvalifikací
je novým cílem na základě průzkumů studie
PIAAC, který zohledňuje budoucí potřeby a nároky na pracovním trhu, rozvíjet kompetence
potřebné k tomu, aby se nízkokvalifikovaní na
současném trhu práce uměli uplatnit a měli potřebné základní kompetence spojené s využíváním technologií.
Hlavním problémem v této oblasti je motivace
účastníků kurzů. Na vzdělavatele, kteří jsou
často původním zaměřením jiné profese než
andragogické, jsou tak kladeny velké nároky
v oblasti metodické práce se skupinou i s její
motivací. Gamifikační design zde může být
velmi cenným nástrojem a podporou lektorů.
V rámci projektu skillUp vzniká metodika, kterou lektoři mohou využít a zapojit při přípravě
svých kurzů.
Vzdělávání osob s nízkou kvalifikací –
Gamifikace jako metoda
Ekonomický vývoj, který v posledních letech
vedl v ČR k velmi nízké nezaměstnanosti, dovolil soustředit se ve vzdělávacích projektech
na podporu osob s nízkou kvalifikací, které se
dlouhodobě na trhu práce uplatňují obtížněji.
K těmto projektům patří i skillUp, který propojuje snahy organizací napříč státy s cílem rozvíjet kompetence potřebné k tomu, aby se nízkokvalifikovaní na současném trhu práce uměli
uplatnit a měli potřebné základní kompetence
spojené s využíváním technologií.
Současná situace v ČR

Martina Kraus
autorka vystudovala andragogiku,
působí ve státní správě
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V ČR v současnosti činí podíl nízkokvalifikovaných v ekonomicky aktivním obyvatelstvu cca 10
% (dle www.czso.cz). Tato skupina je vystavena
specifickým problémům a obecně je pro tyto

osoby velmi obtížné dostat se do jiné kategorie,
neboť dostanou-li pracovní místo, málokdy je
spojené s perspektivou růstu nebo rozvoje.
Jak ukázala již ekonomická krize v roce 2008,
v důsledku automatizace a úsporných opatření
ubylo pracovních míst pro nízkokvalifikované,
a vzhledem k trendu v současné době se v robotizaci a automatizaci bude pokračovat. Ke
zrychlení vývoje a využívání technologií přispěje i současná situace z jara 2020.
Při řešení této situace se jako jedna z mála možností jeví další vzdělávání a postupné zvyšování
kvalifikace. Důležitou roli zde hrají zjištění z výzkumného projektu KOOPERACE (2015), kde
se ukazuje, že většina nízkokvalifikovaných má
vzdělávání spojené s pocitem selhání a stresem, chybí jim motivace a zájem. Neúčastní se
rekvalifikací, seminářů, kurzů, stáží ani nejsou
zaškolováni u zaměstnavatelů. Je pochopitelné,
že tam, kde člověk jednou selže, se vrací jen
obtížně. S těmito bariérami se těžko pracuje
i úřadu práce (ÚP), 80 % nezaměstnaných nízkokvalifikovaných je zde registrováno déle než
šest měsíců a absolvování kurzu či rekvalifikace
za poslední rok uvádějí pouhá 4 % z nich (zdroj:
Výzkum KOOPERACE 2015).
15

projekty

projekty
Projekt skillUp

s jejími prvky pracuje. Zároveň ale přináší velkou variabilitu možných ztvárnění aktivit, zapojení skupiny, různorodé pojetí důležitých témat
a jejich vzájemné propojení. Lektoři si od gamifikace slibují i zjednodušení a větší názornost
klíčových témat, které by tak účastníci kurzů
mohli lépe pochopit. Po pilotním kurzu lektoři
oceňovali také tipy na konkrétní aktivity, které
lze ihned použít, ale i metodické návody, jak vytvořit vlastní aktivitu pro specifické téma.

Projekt skillUp (2019 – 2021) se zaměřuje na
rozvoj kompetence „pro řešení problémů
v technologickém prostředí“, která je podle
studie PIAAC u dospělých s nízkou kvalifikací
málo rozvinutá. Tato kompetence je definována
jako schopnost používat digitální technologie,
komunikační nástroje a sítě k získávání a vyhodnocování informací, komunikaci s okolím
a zvládání praktických činností. Je také kombinací dílčích kompetencí: digitální, čtenářské
a numerické.
Za tímto účelem vzniká komplexní metodologie
a MOOC (Massive Open Online Course) s využitím přístupu gamifikace, serious games a larpů
(live action role-playing), abychom podpořili rozvoj klíčových kompetencí u osob s nízkou kvalifikací, rozšířili možnosti jejich vzdělávání a přispěli
k metodickému vzdělávání lektorů a školitelů,
kteří s touto cílovou skupinou pracují.
Proč hra ve vzdělávání
Hra je jedním z nejstarších nástrojů používaných k učení se. Je tu s námi 6 milionů let.
Ve hře můžeme bezpečně zkoumat nové prostředí, bez nebezpečí, že bychom udělali nějakou fatální chybu s dopadem v realitě, můžeme
hledat a rozvíjet nové strategie a používat abstraktní myšlení – Když bych udělal tohle, co by
se pak stalo?
Je to strategie, která vede k tomu, že jsme v našich aktivitách úspěšnější, kreativnější a šťastnější. Je to přirozený způsob motivace, který
spolehlivě používají při učení (hlavně mimo
školu) převážně děti, ale který je stejně účinný
u dospělých.
Gamifikace
Od hry není daleko k modernímu pojmu gamifikace. Gamifikace není hra, je to design, který
herní prvky využívá k většímu zapojení a zainteresování účastníků do výukové situace. Oproti
tomu konkrétní hra (desková, karetní, slovní...)
je součástí gamifikace a používáme ji k tomu,
abychom si v bezpečném prostředí mohli vy16

zkoušet strategie, učit se nové dovednosti,
zkoumat chování a fungování např. týmu, a to
bez nebezpečí dopadu v reálném světě. Tento
prvek nazýváme serious game.
Gamifikace na rozdíl od hry pracuje s využitím
herních prvků v neherním prostředí. Herními
prvky jsou například sbírání bodů, získávání
odznaků, žebříčky pokroku, příběhy, souboj
s bossem a mnoho dalších. Tyto herní prvky
jsou tisíce let prověřenými motivátory, které
nám ve vzdělávání pomáhají zaujmout a udržet
pozornost i delší zájem o situaci jako takovou.
Pod neherním prostředím si představte jakékoliv prostředí, jehož hlavní náplní není zábava,
například tedy typicky prostředí školy, práce
apod.
Naše metodika stojí na pečlivé analýze cílové
skupiny, s níž máme pracovat. Během kurzů
a školení využíváme gamifikační design především k motivaci a většímu zapojení účastníků do
tématu a k jejich aktivizování při dílčích úkolech.
Gamifikační prvky nám také umožňují snazší
provázání výstupů a návazných kroků po skončení kurzu/školení s pracovní realitou účastníků.
Gamifikace má dobře rozvinutý systém návazností, odměn, úrovní a penalizací za splněné/nesplněné kroky, které byly předem definovány na
kurzu/školení. Dokáže tak nenásilně udržet pozornost u návazných kroků nebo propojit kurzy/
školení s časovým odstupem mezi s sebou, aby
účastníci neztratili o téma zájem.

Prvním českým gamifikátorem byl už např.
Jaroslav Foglar, a to skrze svoje bobříky (odvahy, mlčení atd.). Sbírání odznaků patří mezi
gamifikační prvky, které nás motivují, chtít nějakou činnost dělat a být v ní úspěšní.
Přínos gamifikace ve vzdělávání osob s nízkou
kvalifikací
V oblasti vzdělávání osob s nízkou kvalifikací
je hlavním problémem motivace účastníků
kurzů, nejen k aktivitě v rámci kurzu, ale často
i k jeho dokončení. Na vzdělavatele, kteří jsou
často původním zaměřením jiné profese než
andragogické (např. psycholog, zdravotní sestra
apod.), jsou tak kladeny velké nároky v oblasti
metodické práce se skupinou i s její motivací.
Jak už bylo výše naznačeno, gamifikační design
může být velmi užitečným nástrojem ve vzdělávání, používá-li se s ohledem na specifika cílové skupiny a jejich potřeby. Mezi vzdělavateli
osob s nízkou kvalifikací je gamifikace pojem
celkem nový, jak vyplynulo z dotazníků v rámci
průzkumného šetření, a proto ho uvádíme
v kontextu některých dalších metod z oblasti
zážitkové pedagogiky, abychom vytvořili dostatečně pevný základ nejen pro její používání, ale
i pro vytváření vlastních aktivit.
Lektoři z pilotních skupin se shodovali na tom,
že zapojení gamifikace s sebou nese nároky na
kreativitu, otevřenost i odvahu lektora, který

Projektu skillUp se účastní pět partnerských
států a díky tomu bude i dopad a možnost šíření metodiky poměrně široké. Počítáme se
sdílením zkušeností napříč státy a vytvořením
databáze konkrétních aktivit, které vzniknou
v rámci průběhu projektu a budou určeny k dalšímu šíření mezi lektory této cílové skupiny.
Projekt skillUp je už na svém začátku vítanou
inovací pro práci lektorů s cílovou skupinou
osob s nízkou kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaných. S nástroji a metodami z oblasti gamifikace vstupujeme do struktury kurzů a práce
se skupinou s cílem zefektivnění výuky a inspirace pro práci lektorů. Společným cílem snah
realizátorů projektu je vytvoření inovativní metodiky pro práci lektorů a podpoření rozvoje již
zmíněných klíčových kompetencí u účastníků
jejich vzdělávacích kurzů, a tedy i potenciál ke
snížení nezaměstnanosti v této skupině.
Martina Kolářová
projektová manažerka, Mise HERo s.r.o

Zdroje:
Český statistický úřad. https://www.czso.cz/
Výstupní analytická zpráva projektu
KOOPERACE (Koordinace profesního vzdělávání
jako nástroje služeb zaměstnanosti; reg. č. projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Fond dalšího
vzdělávání, 2015.
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Sebeřízené učení Malcolma S. Knowlese
Pojem učení se stává stále více preferovaným
termínem současné andragogiky a upozaďuje
dříve využívaný pojem vzdělání. V naší společnosti dochází k významným sociálním, kulturním a ekonomickým změnám. Edukační proces
je stále více přesouván mimo své institucionalizované formy a je tak akcentována osobní odpovědnost jedince za získání a udržování svých
kompetencí a kvalifikací. V souladu s tím je společensky i profesně kladen důraz na schopnost
sebeurčení, využití sebezkušenosti a sebeřízený
přístup právě v učení.
Americký pedagog zabývající se oblastí vzdělávání a rozvoje dospělých, Malcolm S. Knowles
(1913 - 1997), byl jedním z prvních, kdo si uvědomil potenciál a důležitost sebeřízeného učení
v pedagogice dospělých. V roce 1975 tento pojem, anglicky self-directed learning, definoval
v nejširším smyslu jako proces, ve kterém jednotlivci přijímají iniciativu, ať už s pomocí nebo
bez pomoci druhých, od stanovení svých vzdělávacích potřeb, stanovení cílů učení, přes identifikaci lidských a materiálních zdrojů pro své
učení, výběru a implementaci vhodných strategií učení až po hodnocení výsledků svého učení.
Knowles si uvědomoval a zdůrazňoval rozdílnost přístupu vzdělávání dospělých. Ten vnímal
jako zcela odlišný od pedagogiky. Právě proto

v oblasti pedagogiky dospělých propagoval využívání termínu andragogika, kterou považoval
zároveň za umění i vědu. Knowles také vnímal
rozdíl mezi vzděláváním a učením.
Pojem vzdělávání pro něj akcentuje pedagoga,
zatímco pojem učení zdůrazňuje jedince, který
je sám centrem edukačního procesu, a u kterého dochází, nebo má docházet k požadované
změně. Učení můžeme definovat jako proces
získávání například znalostí, ale ve skutečnosti
obsahuje mnoho prvků - změnu, naplnění potřeb, učení se jako proces i funkci, osobnostní
růst, formování, rozvoj kompetencí, realizaci
potenciálu, osobní angažovanost atd. Ovšem
tím, pro Knowlese zcela nejdůležitějším, je naučit se učit, tedy získat schopnost samostatného sebeřízeného hledání a dotazování.
Knowles uvádí tři bezprostřední argumenty pro
sebeřízené učení. Prvním je existence přesvědčivých důkazů toho, že lidé, kteří se chopili iniciativy v učení - proaktivní studenti - se naučí
více a také se učí lépe, než lidé co sedí před učitelem a pasivně čekají až budou naučeni – reaktivní studenti. Druhým argumentem je podle
Knowlese větší soulad sebeřízeného učení s přirozenými lidskými procesy psychologického
vývoje, kdy zásadním aspektem vývoje jedince
je rozvíjení schopnosti převzít odpovědnost za

naše vlastní životy. Třetím argumentem je to, že
mnoho nových vzdělávacích přístupů a směrů
klade na jednotlivce velkou odpovědnost za
to, aby byli ve svém učení aktivní. Ovšem bez
toho, aby se naučili dovednostem potřebným
pro vlastní sebeřízení. To vede k prožívání úzkosti, frustrace až k selhání, nejen u studentů,
ale také u lektorů.
Knowlesovo sebeřízené učení nutně reflektuje jeho základní teoretické koncepty pojetí
andragogiky.
Knowlesova andragogika
Knowles je často spojován s humanistickým
směrem, ale sám o sobě říkal, že je filozofický
eklektik, který své filosofické přesvědčení používá podle situace a je osvobozený od ideologických doktrín. Spíše jej ovlivňovala přátelská
pouta a spřízněnost se svými vzory, mentory
a souputníky. Za své filozofické kořeny považoval humanistický, pragmatický a existenciální rámec, směry zastupované J. Deweyem,
E. Lindemanem, A. Maslowem a C. Rogersem.
Zároveň zohledňoval filozofický pohled behavioristů, jako je Skinner, a kognitivních teoretiků,
jako jsou Bruner a Gagne.
Jeden z formujících zážitků, kdy Knowles objevuje rozdíl mezi učitelem a facilitátorem, se
odehraje během jeho magisterského studia
na Chicagské univerzitě. Na semináři psychologického poradenství, vedeného profesorem
Arthurem Shedlinem, spolupracovníkem Carla
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Rogerse. Knowles říká, že byl šokován tím co
se odehrálo v úvodu prvního setkání. Studenti
seděli v učebně, kde měl probíhat seminář
a klábosili. Po dvaceti minutách po plánovaném
začátku výuky se někdo zeptal zda ostatní neví,
kde je pedagog. Ukázalo se, že pedagog se studenty celou dobu seděl u stolu. Jeden z překvapených studentů se zeptal, jaká je osnova semináře. Pedagog se zeptal studentů jakou osnovu
by chtěli. Každý student pak postupně řekl svoji
představu o semináři. Na konci přišla řada na
samotného pedagoga. Ten studentům řekl: „Já
doufám, že mi pomůžete stát se lepším facilitátorem učení“.
V roce 1980 Knowles formuloval čtyři předpoklady (assumptions) koncepce pro vzdělávání dospělých. Je zde zřejmá inspirace
Lindemanovým konceptem publikovaným
v Meaning of Adult Education (1926). Knowles
později koncepci rozšířil o pátý a šestý předpoklad. Tento soubor je pro Knowlesův andragogický přístup a metodiku určující:
 . Potřeba učit se (The need to know).
1
Dospělý se angažuje v učení úměrně své potřebě učit se a to mu pomůže dosáhnout určený cíl. Dospělí potřebují znát důvod, proč
se něco naučit. Prvním úkolem vyučujícího
v učení dospělých je pomoci učícímu se uvědomit si potřebu vědět. Jak již bylo zmíněno,
pokud se dospělý chce naučit pro něj něco
cenného, je ochoten do učení investovat významné množství zdrojů.
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2. Sebepojetí (Self-concept). Sebepojetí jedince se postupně vyvíjí, až se stane sebesměřující a autonomní lidskou bytostí.
 . Zkušenost (Experience). Spolu s osobním
3
zráním se akumuluje a zvětšuje rezervoár
zkušeností jedince. Tato základna zkušeností
se stává rostoucím a cenným zdrojem pro
budoucí učení. Dospělý jedinec má natolik
bohaté zkušenosti, že mu umožňují čerpat
z nich napříč různými kontexty.
 . Připravenost se učit (Readiness to learn).
4
Připravenost k učení se s postupným vývojem a zráním jedince více orientuje na vývojové úkoly jeho sociálních a pracovních rolí.
 . Orientace na učení (Orientation to lear5
ning). S postupným formováním jedince se
mění jeho perspektiva a přechází od pozdější aplikace znalostí k bezprostřední
aplikaci. V rámci učení dojde k posunu
z původního na subjekt zaměřeného
učení na učení zaměřené na zvládání
problémů

Studijní smlouva
Knowles vytrvale propagoval svoji myšlenku
sebeřízeného učení. Jako praktický základ pro
vytvoření studijního rámce publikoval následující model pěti kroků:
1. Diagnostika vzdělávacích potřeb.
2. Formulace vzdělávacích potřeb.
 . Identifikace lidských a materiálních zdrojů
3
pro učení.
4. Výběr a provádění vhodných strategií učení.
5. Hodnocení výsledků učení.
Na uvedený model pěti kroků navazuje
Knowlesův pojem studijní smlouva či smlouva
o učení (learning contract). Dle Knowlese obvykle specifikuje:
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1. Zjistěte své potřeby učení – jde přesně o tu
chybějící část mezi tím, kde se nacházíte nyní
a kde chcete být. Například konkrétní soubor
kompetencí.
2. Definujte si své učební cíle – ujistěte se, že
vaše cíle popisují, co se máte naučit a nikoliv to,
co budete během učení dělat.
3. Určete zdroje a strategie učení – po dokončení seznamu cílů definujte zdroje učení a strategie. Popište, jaký navrhujete postup plnění
vašich cílů.

Závěr
Z uvedeného je zřejmá komplexnost Knowlesova
teoretického konceptu andragogiky a sebeřízeného učení s velkým důrazem a propojeností do
praxe. Pro realizaci edukačního procesu nejen dle
Knowlesova pojetí lze využít jeho Inventář osobního stylu učení dospělých pro učící se a Příručku
diagnostiky klíčových kompetencí a plánování
sloužící k sebediagnostice andragoga.
Koncept sebeřízeného učení přináší do edukačním procesu výrazný aktivační potenciál učícího
se. Ten si zároveň intenzivně uvědomuje svoji centrální roli a současně získává prostor k rozvoji širšího spektra svých kompetencí.

Identifikujte mentální a lidské zdroje, které je
třeba zapojit na cestě k cílům. Stejně tak si ujasněte strategie (techniky a nástroje), které budete používat.
4. Specifikujte, jak prokážete dosažení cíle –
popište, čím prokážete míru dosažení svého cíle.

 . Motivace k učení (Motivation to
6
learn). Časem se stane dominantní
vnitřní motivace. Dospělý jedinec nachází pohnutky k učení v sobě samém.
Například z potřeby seberealizace,
zvýšení sebevědomí, ctižádosti, sebeúcty apod. Taková motivace je daleko
silnější než vnější motivace.
Těchto šest předpokladů Knowles označuje jako andragogické základní zásady učení
dospělých (core adult learning principles). Tyto
základní zásady jsou v praxi formovány individualitou studentů a sociokulturními vlivy.
Dochází tak k vzájemné interakci uvedených
předpokladů spolu s oblastí cílů a účelů (individuálních, institucionálních či společenských)
a současně sférou individuálních a situačních
rozdílů (věcných rozdílů a individuálních odlišností studentů). Propojením základních zásad
a formujících oblastí Knowles vytváří schéma
andragogiky v praxi, které využívá jako nástroj
pro andragogickou analýzu.

Tato studijní smlouva je vysoce funkční součástí
sebeřízeného učení. Učící je díky smlouvě, kterou si sám připravil, zodpovědný také za své finální hodnocení. Knowles popisuje těchto osm
kroků k vytvoření smlouvy o učení takto:

5 . Nastavte si ověření důkazů dosažení cíle –
jaká kritéria na který cíl budete mít a jaké nástroje použijete na ověření splnění každého cíle.
6. Svoji smlouvu s někým konzultujte – jakmile
dokončíte návrh své smlouvy, oslovte své přátele, odborníky, nebo někoho, kdo vám pomůže
smlouvu posoudit - konzultanta. Vy získáte cennou zpětnou vazbu a návrhy.
• znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které
má student získat (cíle učení),
• jak budou tyto cíle dosaženy (učební zdroje
a strategie),
• konečný termín dosažení určených cílů,
• jak bude prokázáno dosažení vytyčených cílů,
• jakým způsobem bude prokázání výsledků
posuzováno či validováno.

7. Splňte svoji smlouvu – postupujte podle své
smlouvy. Může se stát, že se během učení váš
cíl, který chcete dosáhnout, změní. Neváhejte
revidovat svoji smlouvu, aby byla v souladu
s tím, co chcete.
8. Vyhodnoťte své učení – je užitečné posoudit, jak se vám dařilo a zda jste se naučili, co jste
chtěli. Oslovte své „konzultanty“ z bodu šest.
Ať zhodnotí přiměřenost vašeho prokázání výsledků a jeho validaci.

jan Kotovský
lektor a kouč
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Aplikace pro zvýšení interakce (nejen)
při distančním vzdělávání dospělých
V současné době existuje řada možností,
jak oživit vzdělávání na dálku a vnést do něj
více interakce. Jaké nástroje k tomu využít?
S tím vám mohou pomoci pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání
Západočeské univerzity v Plzni, kteří připravili
přehled interaktivních internetových aplikací,
díky kterým lze účastníky kurzu intenzivněji
zapojit do výuky, a to navíc formou, která je
bude bavit.
První takovou aplikací je Socrative. Jedná se
o online platformu na tvorbu krátkých testů
či kvízů s takřka okamžitou zpětnou vazbou.
Platformu lze využít jako nástroj rychlé kontroly znalostí během výuky, jako kontrolní test či
jako osvěžení on-line vyučování. K dispozici jsou
dvě rozhraní této aplikace – Socrative Teacher
a Socrative Student. Rozhraní pro učitele umožňuje tvorbu a vyhodnocování otázek, rozhraní
pro studenty slouží pro vyplňování testů či
kvízů. Kvíz může obsahovat otázky s odpovědí
typu ano/ne, výběr z možností nebo doplnění
textové odpovědi. Každý kvíz je vázán na jednu
místnost („room“), která má unikátní název,
pod nímž ji mohou studenti nalézt a začít odpovídat na otázky připraveného kvízu. Socrative
nabízí tři možnosti licence. Jedna je zdarma a
dvě podléhají poplatku. Rozdíl v licencích je
například v maximálním počtu zapsaných studentů, exportu výsledků testů do Excelu či v
množství vytvořených učeben k výuce.
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Explain Everything je jednou ze screencastingových aplikací zajišťující virtuální interaktivní
tabuli, díky které můžete vytvářet on-line výuková videa. Explain Everything umí do prezentací vkládat obrázky, texty či odkazy na webové
stránky. Umožňuje pohybovat s objekty v prezentaci, kreslit a psát poznámky a nepostrádá
ani funkci ukazovátko. Celou prezentaci můžete exportovat do videa a následně takto vytvořené video poskytnout svým studentům
či kolegům. Explain Everything má své služby
rozděleny do jednotlivých kategorií, které se
od sebe liší cenou, velikostí úložiště nebo délkou nahrané stopy videa. Free verze obsahuje
všechny základní balíčky, které potřebujete k
výuce. Placená verze nabízí rozšíření úložiště
nebo větší počet promítaných slidů.

Nearpod je moderní americká platforma, která
učitelům umožňuje komfortní on-line výuku za
pomoci interaktivních prezentací bez nutnosti
instalace jakéhokoliv dalšího softwaru. Do vámi
vytvořených prezentací si můžete nahrát videa,
PDF soubory, odkazy na YouTube, prezentace
v PowerPoinu, Google slidy a mnoho dalšího.
Registrace účastníků i lektorů je velmi jednoduchá, postačí i mobilní telefon. Platforma nabízí placené i neplacené verze, které se od sebe
liší kapacitou úložiště či maximálním počtem
účastníků , kteří se mohou zapojit.

Vzdělávací portál Wordwall je platforma sloužící k vytváření on-line vzdělávacích materiálů.
Využít můžete připravené šablony, které pokrývají široké spektrum aktivit. Většina z nich je
hybridních – jsou jak v interaktivní, tak v tištěné
podobě. Vytvořené šablony a aktivity můžete
sdílet se svými kolegy. Wordwall také nabízí
možnost hry pro více hráčů. Některé hry jsou
soutěžní, například Kvíz, kde musí účastníci co
nejrychleji odpovědět, jiné, jako je Brainstorm,
umožňují společnou diskusi. Platforma nabízí
celkem tři balíčky, jeden zdarma a dva placené.

Aplikace Slido umožňuje klást publiku otázky
během prezentací, meetingů či eventů. Zapojit
se a odpovídat je možné jednoduše prostřednictvím smartphonu, tabletu či notebooku.
Aplikace tak pomáhá zvýšit frekvenci interakcí
mezi publikem a přednášejícím a otevírá prostor pro nové myšlenky či nápady. Slido má
placené i neplacené verze, které se od sebe liší
maximálním množstvím připojených účastníků
během jedné události, možností třídění otázek
před jejich zveřejněním publiku či možností exportu dat z události například do Excelu. Pro
běžné uživatele nebo pro on-line výuku je neplacená verze dostačující.

Platforma LearningApps doplňuje běžnou on-line výuku o multimediální a interaktivní prvky.
Nabízí hned několik šablon, díky kterým lze do
výuky interaktivně zařadit například testy s
více možnostmi odpovědí či přiřazovací cvičení.
Platforma také třídí aktivity do vzdělávacích kategorií. Tvorba materiálů je velmi jednoduchá a
intuitivní, pomoci vám mohou i dobře zpracované video návody. Pokud chcete LearningApps
používat, je nutné se jen registrovat a vybrat jeden ze šesti dostupných jazyků (jedním z nich je
i čeština). Platforma je zdarma.
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My Simple Show slouží k tvorbě stručných a
poutavých animovaných videí. Aplikace umožňuje spolupráci v týmu, správu nahraných obrázků, úpravu titulků a popisků nebo výběr z 5
skladeb na pozadí videa. Jestliže zvolíte neplacenou verzi, získáte základní balíček, který ale
pravděpodobně nebude stačit. Pokud chcete
mít svá videa v HD kvalitě, zbavit se vodoznaku
My Simple show, mít možnost nahlížet do historie verzí videí nebo mít možnost nahrát svůj
vlastní komentář, budete si muset připlatit za
balíček Business či Pro. Základní verze nabízí komentář videa pouze v angličtině a němčině.

Mentimeter je interaktivní on-line aplikace,
které umožňuje vytvářet on-line prezentace a
dovoluje přímou interakci přednášejícího s publikem za využití anket, kvízů nebo jednoduchých
dotazů díky vkládání speciálních interaktivních
slidů do prezentace. Mentimeter neslouží jen
jako podpora on-line výuky, ale slouží například
i k pořádání on-line konferencí. Neplacená verze
nabízí možnost neomezeného počtu prezentací
a slidů, nevýhodou je ovšem možnost položení
maximálně dvou otázek a pěti kvízů do prezen-

tace, nemožnost převedení již existující prezentace například z PowerPointu do Mentimeteru
či vytvoření soukromé prezentace. I přes
všechny tyto nedostatky je neplacená verze pro
začátky v Mentimeteru dostačující.
Liveworksheets je portál, který vám umožní
transformovat tradiční tisknutelné materiály
ve formátech doc, pdf, jpg a další do interaktivních on-line cvičení a on-line pracovních listů.
Účastnícimohou cvičení vypracovat on-line a zasílat své odpovědi přímo vyučujícímu. Lektorům
platforma ulehčí práci tím, že nemusí vytvářet
žádné složité šablony, stačí pouze nahrát již
připravené dokumenty v jednom z podporujících formátů a upravit je do požadované formy.
Platforma navíc využívá další moderní technologie, které do pracovních listů mohou přidat
zvuky, videa a různé druhy cvičení.

Online vzdělávání se naše asociace snažila
prosadit hned v první covidové vlně. Po počátečním nadšení z možnosti školit online také v
projektech OPZ se začaly projevovat další faktory na straně realizátorů i účastníků, které byly
často nepřekonatelnou bariérou - ať už šlo o
souběh home office a vzdělávání dětí v domácnostech, nedostatečné připojení pro online příjem několika členů rodiny, střídání členů rodiny
u jednoho počítače a v neposlední řadě nízká
digitální gramotnost na straně lektorů i potenciálních frekventantů online kurzů. Častou bariérou byla i nutnost video či zvukového záznamu
po celou dobu konání online kurzu, ať už kvůli
protestům účastníků, kteří odmítali být nahráváni při tréninku měkkých dovedností, nebo
kvůli nedostatečnému vybavení lektorů volnou
kapacitou disků pro ukládání dat či obavou z
ukládání citlivých dat v cloudu.
Zeptalil jsme se proto Kateřiny Budínové, ředitelky Odboru realizace programů ESF na MPSV:
Kolik kurzů se skutečně v online prostředí v
obou vlnách realizovalo?
V návaznosti na Váš dotaz z MV OPZ ohledně
online vzdělávání bych chtěla uvést, že jsme si
zmapovali kurzy v jednotkových projektech na
podporu dalšího profesního vzdělávání.

Více informací o jednotlivých aplikacích
včetně návodů na jejich využití a ukázkových aktivit naleznete na webových stránkách
oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity
v Plzni.
(viz czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-v yuky/chci-tvorit-interaktivni-prvky).
  Jakub Truneček
kurzy CŽV na ZČU v Plzni
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Online vzdělávání v projektech OPZ

Během jarní vlny se online vzdělávání konalo
v naprosté většině pouze v červnu. Dle plánů
aktivit bylo naplánováno cca 4 700 vzdělávacích akcí, ale z toho jen 90 vzdělávacích akcí se
mělo uskutečnit online formou, tj. necelá 2 %.
Dle plánů aktivit převažovaly Měkké a manažerské dovednosti (63 %), pak tam bylo zastoupeno Jazykové vzdělávání 16 %, Účetní, ekonomické a právní kurzy 16 %, zbytek tj. 5 % tvořilo
Technické a jiné odborné vzdělávání a Obecné
IT. V červnu končila metodická výjimka a v dalších měsících už bylo možné v tomto typu projektů vzdělávat pouze prezenčně.

Během podzimní vlny byl umožněn přesun kurzů
z prezenčního vzdělávání na online od října, a
to od data, kdy byla vydaná druhá metodická
výjimka (tj. od. 16.10.2020 do konce října), což
byl poměrně malý časový úsek a příliš změn na
online vzdělávání jsme nezaznamenali. Plány
aktivit na listopad už příjemci mohli podávat s
tím, že online vzdělávání je umožněno po celý
měsíc. Tudíž z toho není patrný počet přesunů,
ale lze zase vyhodnotit kolik aktivit je plánováno
online.
Aktuálně je na listopad nahlášeno 7 296 vzdělávacích akcí (z toho 1 067 on-line vzdělávacích akcí), tj. 15 % on-line vzdělávacích akcí.
Upozorňuji, že jde o vzdělávací akce, tj. nejedná
se o kurzy, ale v podstatě jednotlivé lekce kurzů
(např. jazyky mají hodně lekcí po hodinách a
každá taková hodinová lekce je v plánu aktivit
nahlášena zvlášť tj. na jednom samostatném
řádku).
Co se týče on line vzdělávání jednoznačně převažuje Jazykové vzdělávání (nahlášeno cca 78 %
akcí), dále Měkké a manažerské dovednosti ( 8
%),  Obecné IT, specializované IT celkem  (8%) a
Účetní, ekonomické a právní kurzy (nahlášeno
cca 6 % akcí). Zcela odpadlo Technické a jiné
odborné vzdělávání (v plánech jsou pouze dvě
vzdělávací akce na téma Chemické látky).
Tyto plány jsou pořád živé, protože je zde možnost aktualizace, takže na konci měsíce mohou
být čísla trochu jiná. Domníváme se však, že k
výrazným posunům v případě online aktivit nedojde a pro zmapování situace zájmu příjemců
o online vzdělávání jsou tyto údaje dostačující.
Ing. Kateřina Budínová, ředitelka odboru
Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost
a adaptabilita (82)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzděláváme on-line – názory studentů VŠ
Na jaře 2020 se i do české republiky rozšířil
virus COVID 19, který začátkem března uzavřel kromě jiného i vysoké školy. Tato situace
byla pro všechny, jak studenty, tak pedagogy
a vedení škol zcela nová, a především nebylo
možné se na ní nikterak předem připravit.
V mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví z 10.3.2020 se doslova píše: „Zakazuje
se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní
přítomnost studentů na studiu na vysoké škole
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.“ Vysoké školy se ze dne na den museli
přizpůsobit novým podmínkám a každá danou
situaci řešila podle svých možností.
Příspěvek nabízí pohled do jedné menší soukromé vysoké školy v Praze, kde bezprostředně
po vyhlášení nouzového stavu a zákazu prezenční výuky připravili pro studenty online výuku v plném rozsahu studijního rozvrhu právě
probíhajícího letního semestru. Akademičtí
pracovníci školy během 14 dní absolvovali
metodické školení pro realizaci on-line výuky
a od dubna byla výuka plně nahrazena. Škola
tedy nemusela využít § 2 Zohlednění narušení
studia nově připraveného zákona č. 188/2020
Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání
a rozhodování na vysokých školách v roce 2020
a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, podle kterého Vysoké školy mohou zkrátit nebo prodloužit akademický rok. Bylo tedy
možné realizovat závěrečné zkoušky v řádných
termínech.
Úspěšnost zavedení online výuky a spokojenost
studentů byla prověřena empirický šetřením
s cílem v co nejkratším čase získat základní informace, jak studenti online výuku vnímají.
Metoda průzkumu byla zvolena formou dotazníkového šetření. Výsledky studentské ankety
následně komentovali akademičtí pracovníci
a vedení školy. Výsledky průzkumu pomohli ke
zlepšení podmínek pedagogů při výuce a zefektivnění výuky pro studenty.
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Přínos on-line výuky nehodnotí studenti jednoznačně. Ale v současné situaci vnímají, že

Výsledky studentské ankety v detailu

Využití google meet je mezi studenty přijímáno
dobře. Více než polovina studentů je spokojena
s platformou on-line výuky, kterou škola zvolila.
Důvodem byla rychlá adaptace platformy na
potřeby vysokoškolské výuky a její jednoduché
ovládání jak pro studenty, tak pro pedagogy.
Jedinou podmínkou pro využití google meet
bylo vytvoření jednotných e-mailových adres
pro všechny zúčastněné.

Informace o technickém připojení a přenosu přednášek byly pro školu velmi důležité.
Vybavení školy potřebným softwarem nebylo před realizací online výuky dostatečné.

je tato forma výuky jediná možná. Ve slovním
hodnocení se objevují názory že „je on-line výuka dobrým řešením momentální situace, byla
bych ráda, kdybychom se mohli co nejdříve
vrátit k normálnímu stavu - výuce ve škole.“
Hodnoty grafu doplňují a podporují výstupy
grafu přínosu on-line výuky. Mezi studenty
převládá názor, že prezenční výuka a osobní

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech
pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro
účely dalších zákonů pomohl vysokým školám
řešit aktuální otázku realizace vzdělávání mimo
svůj standardní režim, platnost zákona ale platí
jen do konce roku 2020. V době přípravy tohoto článku je projednávána novela vysokoškolského zákona a cílem MŠMT je nabytí účinnosti této novely od 1.1.2021.

kontakt s vyučujícím je nenahraditelný. Využití
on-line výuky je více přijímáno studenty kombinované formy výuky. Ze slovních reakcí lze vybrat jednu za všechny „Ve škole se lépe udržuje
pozornost, a i se lépe komunikuje s kantorem
během přednášky“
Většina studentů (více než 70 %) hodnotí pozitivně podporu on-line výuky, kterou škola nabízí. I ve slovních hodnoceních je patrné, že studijní oddělení celou situaci dobře zvládlo.
Z realizovaného průzkumu je zřejmé, že studenti byli s rychlým nástupem on.line výuky
spokojeni a vyhovovala jim nabídnutá platforma i podpora školy.

Studenti ale i kvalitu přenosu hodnotili velmi
dobře. Více než 60 % je spokojeno.

první. Především je ale zřejmé, že i na úrovni
Ministerstva školství a příslušných výkonných
orgánů jako například Česká konference rektorů nebo Rada vysokých škol se připravují
dokumenty, které by online výuku legislativně
ukotvili. Prioritou MŠMT je ale poskytnout jen
zákonný rámec pro řešení rozličných situací,
které mohou v budoucnu nastat. Tedy tam, kde
se jedná o zajištění bazálních procesů vysokých
škol, které nelze upravit jinak (například změnou vnitřních předpisů). Pokud by mimořádné
opatření v budoucnu omezilo výuku, podobně
jako je to teď, mohly by vysoké školy bez potíží
přejít na distanční vzdělávání, i když to třeba
akreditace studijního programu standardně
neumožňuje.

Závěr – výhled do budoucna
V současné době se nacházíme v druhé
vlně pandemie a Vysoké školy už mohou
čerpat ze zkušeností a zpětné vazby z vlny

Radka Löwenhöfferová
doktorandka UJAK Praha
Zdroje:
Mimořádné opatření MZ č.j. MZDR 10676/20201/ https://1url.cz/rzvda
Zákon 188/2020 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-188
Vláda schválila novelu vysokoškolského zákona.
Má umožnit lehčí přechod na distanční výuku
[online]. Praha, ČTK  [18:20 9. listopadu 2020]
dostupné z https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vlada-novela-vysoke-skoly-zakon-vyuka_2011091820_tzr
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KONFERENCE

Aktuálně

Konference ICOLLE se letos zaměřila
na roli odborného vzdělávání
Jak se mění obsah a průběh odborného vzdělávání vlivem sociálních změn v současné společnosti, jak se vlivem demografického vývoje mění počty studentů nebo jak se v čase
mění požadavky na kompetence v profesním
životě. To jsou jen některé z řady témat, kterým se věnoval letošní 13. ročník mezinárodní
vědecké konference ICOLLE 2020. Konferenci
uspořádal Institut celoživotního vzdělávání
MENDELU ve středu 9. 9. 2020 pod záštitou rektorky Mendelovy univerzity v Brně a hejtmana
Jihomoravského kraje.
Na letošním ročníku konference se v Brně setkalo téměř šest desítek odborníků, a to zejména z České republiky. Na osobní účast měl
vliv zejména aktuální stav epidemiologické situace, díky kterému například zahraniční hosté
z Maďarska a Polska přednesli své příspěvky
formou videokonference.
Dopolední plenární část konference zahájil
Vladimír Hulík z Odboru školské statistiky, analýz a strategií MŠMT. Ve své přednášce hovořil o vývoji počtu žáků na jednotlivých typech
středních škol od roku 1960 do roku 2019 a na-

značil i možný trend v příštích deseti letech
s ohledem na demografický vývoj. Zaměřil se
přitom na střední odborné vzdělávání, které
mělo ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva České republiky historicky vždy velmi silné
zastoupení. Například na počátku 90. let se studijních oborů s maturitou účastnilo přibližně
55% ze všech středoškolských žáků. Za pouhých
10 let už tento počet stoupl na přibližných 70%,
a to především vlivem společenských změn
na konci roku 1989, kdy bylo ukončeno využívání tvrdých kvót pro přijímání do jednotlivých
oborů. V dnešní době se středního odborného
vzdělávání účastní asi 75 % z celkového počtu
středoškolských žáků. Strukturu žáků ve středním vzdělávání během příštích 10 let předpokládají statistici z MŠMT následující: 25% žáků
v učňovských oborech, 50% žáků na středních
odborných školách a 25% žáků na gymnáziích.
Očekává se postupný nárůst počtu absolventů
gymnázií a následně i růst počtu absolventů vysokých škol.
Jako druhý vystoupil v plenární části Lajos
Somogyvári z University of Pannonia v maďarském Veszprému. Ústředním tématem jeho
přednášky byly kompetence a proměny požadavků na kompetence v čase. V 50. letech s rozvojem vědy a techniky začíná růst poptávka po
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změně kompetencí zaměstnanců. V 80. letech
se zejména v západním světě stupňují požadavky na manažerské znalosti a kompetence
v oblasti lidských zdrojů. Požadavky na změnu
kompetencí se dále měnily a mění v závislosti
na sociálních, ekonomických a politických změnách ve společnosti. Změnami kompetencí se
zabývá i Evropská unie – Evropská komise ustanovila Poradní výbor pro odborné vzdělávání
s cílem stanovit vizi „konkurenceschopné a soudržné Evropy“, ve které by systém odborného
vzdělávání zohledňoval měnící se požadavky na
odborné kompetence.
Změnám v odborném vzdělávání v závislosti
na požadavcích současného pracovního trhu
se věnovala i Monika Christoph z Univerzity
Adama Mickiewicze v Poznani. Hovořila o tom,
jak digitalizace pracovního prostředí, globalizace a požadavky na variabilitu vedou k fenoménu digitálních nomádů. U tohoto fenoménu
se zdají být klíčovými momenty budování
profesního potenciálu, využití kreativity zaměstnanců a hloubková reflexe při současné
možnosti vykonávat své povolání z jakéhokoliv
místa na světě.
Sonia Wawrzyniak, rovněž z Univerzity Adama
Mickiewicze v Poznani hovořila o aktuální potřebě hledání efektivnějších strategií, jak praco-

vat se studenty, jak objevovat jejich potenciál
a připravit je tak na jejich budoucí povolání.
Prezentovala výsledky projektu „Nadšený student“, který probíhal na polských základních
a středních školách v letech 2017 – 2019 a jehož
cílem bylo pomoci žákům a studentům zorientovat se v jejich schopnostech, silných stránkách a předpokladech pro budoucí studium či
profesní kariéru.
Po plenární části pokračovala konference
ICOLLE jednáním v sekcích, ve kterých vystoupili odborníci s celkem 27 příspěvky. Jejich
zaměření bylo poměrně obsáhlé. Příspěvky
se věnovaly tématům jako např. pracovním
schopnostem a životnímu stylu učitelů středních odborných škol, odbornému vzdělávání
v ČR a vybraných zemích EU, srovnání odborných kompetencí učitelů odborných předmětů
ve vybraných zemích EU, kvalitě vysokoškolské
výuky, efektivitě online výuky, nebo hodnocení
pedagogické praxe probíhající v době současné
pandemie. Všechny příspěvky, které zazněly
na letošním ročníku konference celoživotního
vzdělávání ICOLLE, budou zájemcům k dispozici
v recenzovaném sborníku příspěvků.
Martina Urbánková,
Institut celoživotního vzdělávání,
Mendelova univerzita v Brně
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výzkum
{text}

{text}
KARIÉRA A VZDĚLÁNÍ

Výzkum PIAAC podruhé ověří dovednosti
dospělých pro život v 21. století
Česká republika se již podruhé zapojí do mezinárodního výzkumu dovedností dospělých
PIAAC (the Programme for the International
Assessment of Adult Competencies), který jednou za deset let pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření
proběhne mezi lety 2021 a 2023 a první výsledky budou známy počátkem roku 2024.
Cílem výzkumu, do nějž se zapojí více než 30
zemí světa, je vyhodnotit úroveň čtenářské
a matematické gramotnosti a schopností řešit
problémy mezi dospělými v produktivním věku
(16 až 65 let). Realizaci šetření v České republice zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

munikačních technologií a rozvoje znalostních
ekonomik v posledních desetiletích. Aktivity každodenního života jsou stále více vykonávány
za pomoci informačních technologií, roste objem a rychlost produkce informací, s nimiž se
dospělí v pracovním i mimopracovním životě
setkávají, a v neposlední řadě dochází k automatizaci rutinních manuálních i nemanuálních
pracovních úkonů.

bování dovedností práce s informacemi (tj.
čtenářská a matematická gramotnost, řešení
problémů) se řadí další vzdělávání. Je tomu
tak i přesto, že další vzdělávání není obvykle
cíleno přímo na tento typ dovedností, ale na
specifické profesní znalosti a dovednosti či komunikační a organizační kompetence. V rámci
různých skupin obyvatel definovaných pohlavím, věkem či vzděláním je vždy úroveň dovedností práce s informacemi vyšší mezi účastníky
dalšího vzdělávání než mezi neúčastníky a dovednosti účastníků klesají s věkem pomaleji ve
srovnání s neúčastníky.

Past nízkých dovedností může stejně jako jednotlivce postihnout celé země. S postupující
digitalizací a rostoucí dynamikou trhu práce
se mohou výrazněji vydělit země, které jsou
schopny u svých obyvatel pěstovat potřebné
dovednosti a budou využívat výhod současných společenských a technologických trendů,
a naopak země, které budou v tomto ohledu
zaostávat a disponovat méně kvalifikovanou
a flexibilní pracovní silou.

Dovednosti pro život v 21. století
Čtenářská a matematická gramotnost a schopnost řešit problémy byly pro mezinárodní sledování a porovnávání zvoleny, protože představují klíčové dovednosti práce s informacemi
nezbytné pro plnohodnotné zapojení do společnosti a trhu práce v 21. století. Nejen, že nacházejí uplatnění napříč různými životními kontexty (práce, vzdělávání, rodinný a osobní život,
občanský život), ale jsou zároveň základem pro
rozvoj odborně specifických schopností a dovedností. Bylo zjištěno, že dovednosti práce
s informacemi hrají důležitou roli v uplatnění na
trhu práce i mimo něj. Dospělým s nižšími dovednostmi tohoto typu hrozí vyšší riziko nezaměstnanosti a v průměru dosahují nižších příjmů. V průměru také méně vnímají, že mohou
něco změnit, zpravidla méně důvěřují systému
a mají horší zdravotní stav.

Tyto trendy se promítly do charakteru dovedností, které jsou potřebné pro orientaci ve společnosti a vykonávání každodenních aktivit od
zaměstnání po trávení volného času. Dynamika
společenské změny, rozvoj technologií a zvyšující se nároky na práci s informacemi výrazně
posílily význam obecných dovedností nakládat
s texty a číselnými údaji, využívat digitální technologie a řešit nové a měnící se životní situace.
Právě takové dovednosti napomáhají dospělým
přizpůsobovat se změnám na trhu práce, udržovat krok s inovacemi na pracovišti, vyhledávat a využívat příležitosti k dalšímu vzdělávání,
rekvalifikovat se či úspěšně změnit povolání.

Výzkum PIAAC tvoří součást strategie OECD
(Skills Strategy), která má již od roku 2012 za
cíl pěstovat dovednosti dospělých a usilovat
o jejich efektivní využití na trhu práce. Tato
strategie vychází ze zásadních proměn společenského, pracovního i osobního života, které
jsou důsledkem rozmachu informačních a ko-

Výzkum PIAAC se zaměřuje nejen na úroveň
dovedností, ale i na širokou škálů charakteristik
a aktivit jednotlivců, které s dovednostmi souvisejí. Cílem je zachytit „životní cyklus“ dovedností dospělých: jak jsou získávány, udržovány,
rozvíjeny, ale také ztráceny. Mezi nejvýznamnější faktory přispívající k udržování a prohlu-
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Dalším vzděláváním k rozvoji dovedností

rozsáhlejší příležitosti k dalšímu vzdělávání či
další vzdělávání dokonce povinně vyžadují. Na
opačném konci spektra vzdělání a dovedností
platí opačná dynamika: nízké kompetence
v kombinaci s nekvalifikovanými povoláními
neposkytují podněty pro přirozený rozvoj dovedností, ani pobídky pro vstup do dalšího
vzdělávání, které by dovednosti cíleně rozvíjelo. Dospělí s nižšími dovednostmi přitom mají
z dalšího vzdělávání největší užitek, protože
i poměrně nízký nárůst dovedností u nich výrazně zvyšuje šanci zastávat kvalifikovanou
pozici.

Past nízkých dovedností v České republice a výzvy dalšího vzdělávání

Jedním z nejzávažnějších výstupů prvního cyklu
šetření PIAAC (realizace v letech 2011 až 2013)
bylo varování před „pastí nízkých dovedností“.
Do této pasti upadají dospělí, kteří na trh práce
vstupují s nižší úrovní dovedností, a to v důsledku úzkých vazeb mezi počátečním vzděláváním, získanými dovednostmi, vykonávaným
povoláním a účastí na dalším vzdělávání.
Dospělí s vyšší úrovní dosaženého vzdělání
jsou na startu pracovní dráhy vybaveni vyššími
kompetencemi a zároveň jim vzdělání otevírá
přístup k náročnějším zaměstnáním, jejichž výkonem jsou dovednosti přirozeně udržovány či
dokonce zvyšovány. Tato povolání dále nabízí

Česká republika se řadí mezi země, jejichž obyvatelům hrozí v kontextu Evropské unie zvýšené riziko pasti nízkých dovedností. Jak přístup
k dalšímu vzdělávání, tak ochota se dále vzdělávat se v naší zemi výrazně soustředí ve skupině
obyvatel s vyšším vzděláním, kvalifikovanějšími
povoláními a vyššími kompetencemi.
V účasti dospělých na dalším vzdělávání zaujímá Česká republika mezi zeměmi Evropské
unie celkově podprůměrné postavení. Ačkoli
v podílu dospělých zapojených do dalšího neformálního vzdělávání jsme na průměru EU,
podíváme-li se na časovou investici do vzdělávání (tedy čas, který jím účastníci ročně tráví),
ocitá se Česká republika až na samém konci
evropského žebříčku. Pro Českou republiku je
také v mezinárodním srovnání charakteristický
vysoký podíl dospělých, kteří nevyjadřují přání
se po ukončení počátečního vzdělávání dále
vzdělávat.
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{text}
KARIÉRA A VZDĚLÁNÍ
Další vzdělávání je v České republice silně navázáno na dosažené školní vzdělání a aktuální
postavení na trhu práce. Absolventi pouze základní školy se do dalšího vzdělávání zapojují až
čtyřikrát méně často než vysokoškoláci. Dále
jsou do dalšího vzdělávání nejméně zapojeni
lidé v předdůchodovém věku, lidé s nízkou kvalifikací, nezaměstnaní a rodiče na mateřské/
rodičovské dovolené. Rozdíly v účasti na dalším vzdělávání mezi pracujícími a nepracujícími
i mezi profesními skupinami jsou přitom v kontextu EU velmi výrazné.
Rozvoj dovedností důležitých pro kvalitní život
v 21. století je v České republice spojen s výzvou, jak do dalšího vzdělávání více zapojit jednotlivce s nižším dosaženým vzděláním a zastávající méně kvalifikované pozice, tedy skupiny,
které jsou nejvíce ohroženy na měnícím se
trhu práce, ale které mohou zároveň z dalšího
vzdělávání nejvíce profitovat. V současnosti
připravovaný druhý cyklus výzkumu PIAAC prověří nejen aktuální stav klíčových dovedností
v české populaci z mezinárodní perspektivy, ale
umožní také vyhodnotit, jak se České republice
daří zvládat riziko pasti nízkých dovedností.

{text}
knižní novinky

epale

Tipy pro
lektory
Chcete vzdělávat a rozvíjet lidi? Zvažujete kariéru lektora, ale lektorské kurzy jsou moc
drahé? Přihlaste se zdarma na e-learningový
kurz „Lektorské minimum“! Naučte se vést
workshop či webinář, navrhnout strukturu hodiny, správně prezentovat, komunikovat se skupinou a řešit problematické situace! Na webové
adrese kurzy.epale.cz najdou zájemci hned dva
české kurzy, které jim pomohou rozvinout lektorské dovednosti.

Marketingový výzkum v udržitelném
marketingovém managementu
Foret Miroslav, Melas David

Autoři publikace vás seznámí s metodologickými principy, postupy i problémy marketingového výzkumu, s jeho jednotlivými metodami a technikami. Hlavní důraz kladou na poznání praktické stránky problematiky ve
vztahu k marketingovému managementu organizace (podniku), města,
regionu, či dokonce celého státu. V textu naleznete konkrétní příklady z
vlastních marketingových výzkumů realizovaných v Mezinárodním institutu
marketingu, komunikace a podnikání, a to jak na úrovni organizace, v podmínkách podniků jako Veletrhy Brno či Soukromá vysoká škola ve Znojmě,
tak na úrovni Jihomoravského kraje, jako v případě projektu Moravské vinařské stezky, či až na úrovni celého státu České republiky. Cena: 212,- Kč

Mindfulness pro každého – 8 týdnů, které
změní váš život

Roflíková Marcela, Vančurová Martina

Život je krásný, ale okamžiky, kdy si to skutečně plně uvědomujeme, jsou vzácné.
Denně musíme doma i v práci překonávat problémy a starosti, kterým bychom
se raději vyhnuli. Tato kniha představuje praktický nástroj, s jehož pomocí se
náročné a nepříjemné situace ve svém živote naučíte zvládat. Seznamte se s
mindfulness, neboli všímavostí – se schopností být bdělý a prožívat přítomný
okamžik. S pomocí mindfulness znásobíte momenty, v nichž si plně uvědomujete krásy života. Nepotřebujete žádné rozsáhlé odborné znalosti – tato čtivě
a srozumitelně napsaná knížka je praktickou cvičebnicí i pro úplné začátečníky.
Autorky v ní představují návod, jak můžete samostatně doma, krok za krokem
změnit svůj život ve šťastnější a spokojenější za pouhých osm týdnů.
Cena: 212,- Kč

Michaela Kudrnáčová
Národní koordinátorka šetření PIAAC, 2. cyklus
Národní pedagogický institut České republiky
Literatura
Český statistický úřad. 2018. Vzdělávání dospělých v České republice: Výstupy z šetření Adult
Education Survey 2016. Český statistický úřad.
Straková, J., Veselý, A. (eds.). 2013. Předpoklady
úspěchu v práci a v životě: Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Dům zahraniční spolupráce.
OECD. 2013. OECD Skills Outlook 2013: First Results
from the Survey of Adult Skills. OECD Publishing.
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Know-how lektora klinické praxe
Reľovská Martina, Boguská Danka, Mrosková Slávka

Klinická odborná praxe poskytuje jedinečnou zkušenost, při níž jsou studenti
vystaveni složitým problémům s mnoha různorodými řešeními a prožívají
situace, které jsou jedinečné a někdy i konfliktní. Vzdělávací instituce by
proto měly mít organizovanou a metodicky dobře řízenou odbornou praxi.
Kniha řeší výuku klinické praxe z pohledu lektora v souladu s nejnovějšími poznatky pedagogické praxe a s důrazem na individualitu žáků.
Proces vzdělávání v klinické odborné praxi se zaměřuje na rozvíjení kognitivních, psychomotorických, interpersonálních a organizačních dovedností studenta. Zároveň pokládá základy profesní socializace a adaptace ve smyslu učení se samostatnosti, zodpovědnosti či práci v týmu.
Publikace přibližuje podmínky úspěšného vedení praxe v jednotlivých
zdravotnických oborech, včetně organizace a inovací odborné praxe,
s důrazem na psychosociální a komunikační aspekty. Cena: 246,- Kč
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týden vzdělávání dospělých

Víkend otevřených ateliérů offline
Pod hlavičkou týdnů vzdělávání proběhl letos už pátý ročník Víkendu otevřených ateliérů Plzeň tvořivá, který se „vešel“ mezi dvě
covidové vlny a mohl tak proběhnout téměř
jako obvykle, jen navíc s rouškami, desin-

fekcí a respektováním dalších nařízení vlády.
Proběhl 26. - 27. 9. 2020 a účastnilo se ho přes
160 vystavujících výtvarníků, kteří vystavovali
na 64 místech. Městem jezdila umělecká tramvaj, která zdarma vozila návštěvníky. Na mnoha
místech za přísných bezpečnostních opatření
proběhly výtvarné workshopy.
„Nejhorší pro nás byla nejistota, zda správně
chápeme nařízení vlády,“ přiznala Jana
Brabcová, jednatelka společnosti Grafia, která
akci organizuje. „Do poslední chvíle jsme se
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báli, že se ze dne
na
den
něco
změní. Velmi pomohl úzký kontakt s místní hygienickou stanicí,
s desinfekcí zase
pomohli hasiči.“
Návštěvníci
se
o
svatováclavském víkendu drželi spíše doma,
jejich počet byl asi
poloviční oproti
loňskému
roku.
Akce je pro návštěvníky i umělce
zdarma. Narozdíl
od minulého roku
byli návštěvníci mnohem méně „nárokoví“, více
si vážili všeho, co pro ně umělci dělají.
S covidem byl spojen workshop street artu,
který proběhl ve venkovních prostorách
Fakultní nemocnice v Plzni - umělci spolu s návštěvníky ozdobili garáže u příjezdové cesty
k testování covidu-19. Jak sdělila mluvčí nemocnice, Gabriela Levorová, pozitivně laděná barevnost velkoplošných obrazů přispěla ke zlepšení nálady testovaných i zdravotníků.
Mezi vystavujícími byli začínající výtvarníci, ale
i umělci zvučných jmen, jako ilustrátor Boris
Jirků, který přednáší na Západočeské univerzitě studentům Fakulty umění a designu. Ten na
svém workshopu figurální kresby přednášel do-

Týden zdraví
online
Akce Týden zdraví - zdravá rodina se zaměřila
na to nejdůležitější, co můžeme sami v boji
proti chorobám dělat: podporu imunity,
prevenci a zdravý životní styl.

konce se štítem. Akce jako obvykle přilákala dospělé návštěvníky všeho věku i rodiny s dětmi,
pro které se tvůrčí workshopy staly často rodinným teambuildingem. Tvorba mozaiky či sochání z porobetonu jsou aktivitami, které v improvizovaném industriálním prostoru bývalého
obchodního domu vždy přilákají množství návštěvníků, které láká práce s nářadím a krocení
hmoty. „Řada rodin si zvykla každoročně rezervovat majzlíky, paličky i pily, aby své pracovní
místo měly jisté,“ sdělila Vendula Kracíková,
koordinátorka akce. Bez partnerů a finanční pomoci kraje a města by se organizačně náročná
akce těžko mohla konat, organizátoři startují
práci už brzy na jaře a sami akci, která jim dává
smysl, spolufinancují. „Nejde zde jen o zájmové
vzdělávání, jak by se na první pohled mohlo
zdát,“ doplňuje Brabcová. „Mnoho lidí se zde
poprvé v reálu setkává s některými pomůckami
a nářadím, když mnoho hodin věnují tvorbě
svého díla. Rozvíjí se tak řada kompetencí
uplatnitelných v pracovním i občanském životě.
Rodiče pracují společně s dětmi a všichni odkládají mobily - samozřejmě do té doby, než je
dílo hotovo a chtějí se pochlubit na sociálních
sítích,“ uzavírá organizátorka.

V průběhu listopadového týdne od soboty 21.
do pátku 27. 11. 2020 mohla široká veřejnost
shlédnout přednášky a rozhovory s odborníky.
Myšlenka akce vznikla už v době první covidové
vlny, druhá vlna pak „zajistila“ převedení do
online. Díky tomu tak mohli zájemci shlédnout
přednášky z pohodlí domova. Vystoupení odborníků pak zůstala uchována pro další shlédnutí na youtube kanálu.
Mezi vystupujícími byli lékaři, sportovci, otužilci, sexuolog, lektorka jógy smíchu, lékárnice,
optik, propagátorka regionálních potravin, krizový intervent či koordinátorka dobrovolníků.
Akce vítají sociální a zdravotnická zařízeními,
kde jsou nejčastěji lidé trpící izolací. K akci se
připojila Fakultní nemocnice Plzeň a sdružení
Ledovec, které se věnuje destigmatizaci psychických poruch.
V průběhu týdne tento zcela nový kanál vidělo
více než 2000 unikátních návštěvníků, po ukončení živého vysílání shlédne kanál cca 125 osob
denně. I tato akce byla pro návštěvníky zcela
zdarma. Akce má osvětově vzdělávací charakter
a bude se každoročně opakovat. Organizátoři
jen doufají, že v příštím roce už bude možné
přednášky realizovat offline, i když online verze
patrně zůstane také zachována.
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ChceTE skvěle učit a prezentovat?
		 Přijď te k nám na kurz

Víte, že...?

			PROFESIONÁLNÍ
					LEKTOR

Akademie EPALE
Národní středisko EPALE ve spolupráci se
svými experty připravuje online webináře pro
školitele, ale i metodiky a manažery v sektoru
vzdělávání dospělých. První série webinářů
proběhla na jaře roku 2020, následující během
podzimu a další se připravuje na rok 2021.
Smyslem této neformální akademie je nabídnout smysluplnou možnost rozvoje vzdělavatelům dospělých zejména v době, kdy
možnost prezenčních akcí je omezená. Témata jednotlivých webinářů jsou zaměřená na
rozvoj lektorských a souvisejících dovedností
vzdělavatelů dospělých, a nejen na digitální
výuku, ale vzdělávání obecně.

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.

Cílovou skupinou jsou lektoři, trenéři, metodici či manažeři v sektoru vzdělávání dospělých, ale informace získané z webinářů budou
užitečné pro všechny, kteří se zabývají vzděláváním.
Jak webináře probíhají?
Webináře se konají termínech uvedených na
webu EPALE v kalendáři událostí. Účast je
bezplatná, je třeba se pouze zaregistrovat a
disponovat vhodným digitálním zařízením a
připojením k internetu. Všechny již proběhlé
webináře je možné zdarma shlédnout na Youtube kanalu EPALE.
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Adamec, Ing. Leopold Podmolík, Bc. Romana Nováčková
Inzerce: aivd@aivd.cz, tel.: +420 734 605 219
Objednávky předplatného i zaslání jednotlivých čísel: kancelar@aivd.cz
Cena: 75 Kč (pro členy AIVD ČR zdarma)
Uzávěrka dalšího čísla: 31. 12. 2020, příspěvky zasílejte na: kancelar@aivd.cz
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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.
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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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Absolvujte ověřený a prakticky orientovaný kurz
zaměřený 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 probíhá v učebně AIVD ČR na Karlově
náměstí v Praze.
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Události za měsíc ČERVENEC a SRPEN

