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Shrnutí: Silné stránky, problémy a doporu ení

P ezkum odborného vzd lávání a p ípravy (OVP) v eské republice je sou ástí
strategické studie OECD „U ení pro praxi“ (Learning for Jobs). Tato aktivita OECD 
zahrnuje analýzu a posouzení OVP jednotlivých zemí. Jejím cílem je navrhnout opat ení,
která by systém m OVP v zú astn ných zemích pomohla lépe reagovat na pot eby trhu 
práce. Zpráva pro eskou republiku formuluje hlavní problémy systému OVP a 
p edkládá šest vzájemn  provázaných doporu ení. V popisu každého doporu ení lze 
nalézt problém (výzvu), vlastní doporu ení, podp rné argumenty a problematiku 
realizace.  

Silné stránky 
eský systém OVP má celou adu silných stránek: 

• Pr m rná akademická úrove  patnáctiletých žák , m ená v rámci projektu PISA, 
je dobrá (obr. 6.1c, 6.2c, v OECD 2007a, sv.2). 

• Naprostá v tšina žák  dokon í vyšší sekundární vzd lávání; po et žák , kte í
nedokon í studium na této úrovni vzd lávání, je nižší než pr m r OECD (tabulka 
A2.1 OECD, 2008b). 

• eská republika má velmi propracovanou databázi údaj  o vzd lávání a o jeho 
výsledcích v oblasti uplatn ní absolvent  na trhu práce, jednu z nejlepších, jakou 
tým OECD vid l (www.infoabsolvent.cz).

• V poslední dob  bylo zapo ato mnoho reforem v etn  vytvá ení nové soustavy 
kvalifikací, zavád ní jednotné záv re né zkoušky v t íletých vzd lávacích 
programech odborných škol, spušt ní nové iniciativy v oblasti vzd lávání 
dosp lých a zavád ní nových nástroj  pro podporu kariérového poradenství. 

• Vláda aktivn  podporuje v tší ú ast sociálních partner  v OVP. Sektorové rady 
p edstavují dobrý p íklad spolupráce mezi sociálními partnery a politickými 
initeli.

Problémy
Sou asn  však systém elí celé ad  výzev a problém :

• Výsledky žák  a kvalita výuky v t íletých u ebních programech nedosahují 
úrovn , která je ve ty letých všeobecn  vzd lávacích a odborných studijních  
programech. 

• ízení vyššího sekundárního odborného vzd lávání na regionální úrovni postrádá 
transparentnost. Chybí mechanismy, které by stanovily odpov dnost za sbližování 
požadavk  trhu práce a volby žák  a zárove  zabezpe ily kvalitu odborného 
vzd lávání v celostátním m ítku.
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• Realizace odborné p ípravy na pracovišti se velmi liší jak z hlediska po tu
ú astnících se žák , tak i z hlediska délky a kvality. Je závislá na odv tví i 
jednotlivých školách. Zapojení firem do poskytování odborné p ípravy na 
pracovišti je nízké. 

• Institucionální zabezpe ení pro zapojení sociálních partner  do OVP je 
rozdrobené. Ne všechny oblasti související s OVP podléhají konzultacím se 
sociálními partnery. 

• Po áte ní vzd lávání a p íprava st edoškolských poradc  i jejich další vzd lávání 
se zam uje více na pedagogické a psychologické poradenství než na kariérové 
poradenství. Školní poradci kombinují kariérové poradenství s dalšími rolemi; 
vedle výuky poskytují žák m pomoc p i ešení jejich osobních a studijních 
problém .

• Za kariérové poradenství odpovídají dv  ministerstva: Ministerstvo školství, 
mládeže a t lovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních v cí, což rovn ž m že 
p ispívat k rozdrobenosti systému.  

Doporu ení
1. Zlepšit výuku a systematicky hodnotit kvalitu všeobecného vzd lávání

v programech OVP, zejména v t íletých u ebních programech. Sm ovat cílenou 
pomoc žák m se slabšími výsledky. 

2. Zlepšit kvantitu i kvalitu kariérového poradenství v základním vzd lávání
následujícími zp soby:  

− Odd lit výchovné a kariérové poradenství. Za kariérové poradenství by 
odpovídal „kariérový poradce“. 

− Zam it se na po áte ní vzd lávání kariérových poradc  a jeho v tší
flexibilitu a zárove  zlepšit p ístup ke kvalitnímu dalšímu vzd lávání pro 
stávající pracovníky. 

− Diverzifikovat formy poskytování kariérového poradenství. 

Snaha by m la sm ovat v budoucnosti k tomu, aby podobné reformy v kariérovém 
poradenství byly zavedeny i ve vyšším sekundárním vzd lávání OVP.

3. Zavést jasn jší postupy a transparentn jší kritéria v oblasti vývoje regionálních 
vzd lávacích plán  (krajské dlouhodobé zám ry vzd lávání a rozvoje vzd lávací
soustavy). Tyto zám ry by m ly posilovat zapojení zam stnavatel  a p i
plánování nabídky vyššího sekundárního vzd lávání by m ly více zohled ovat
volbu žák .

4. Prost ednictvím zavedení národního rámce pro odbornou p ípravu na pracovišti 
systematicky zlepšovat kvantitu i kvalitu p ípravy na pracovišti, a to jak 
v t íletých, tak i v ty letých programech. Sou ástí rámce by m lo být zavedení 
cílených pobídek pro školy, zam stnavatele i žáky a zavedení národních 
standard  pro realizaci odborné p ípravy na pracovišti. Vše by m lo být 
podpo eno ú inným zajiš ováním kvality.  

V tomto sm ru vítáme nové iniciativy vlády. 

5. Zavést jednotné prvky hodnocení v profilové ásti maturitní zkoušky. 
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6. Zam stnavatelé a odbory by m li být více zapojeni do OVP. Za tím ú elem by 
m lo dojít k ur itému zjednodušení a k racionalizaci v zapojování sociálních 
partner  do OVP. Odpov dnost a úlohy p íslušných orgán  by m ly být posíleny 
a jasn  definovány. 
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Kapitola 1  

Úvod

Tato kapitola popisuje studii politiky OVP provedenou OECD, p ezkum eské republiky, 
shrnuje hlavní znaky eského systému OVP a objas uje hodnocení jeho silných stránek a 
problém .
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1.1 P ezkum politiky eské republiky provád ný OECD 

Toto posouzení je jedním z ady p ezkum  zabývajících se odborným vzd láváním a 
p ípravou (OVP) v zemích OECD (viz ráme ek 1.1).  

Ráme ek 1.1 U ení pro praxi – p ezkumy politiky odborného vzd lávání a 
p ípravy provád né OECD 

Pro lenské státy OECD p edstavuje pracovní síla s pot ebnými dovednostmi jednu 
z hlavních opor prosperity a r stu. N které dovednosti se osvojují ve všeobecném vzd lávání, 
ale specifické profesní dovednosti jsou také pot ebné. V získávání t chto dovedností hraje 
významnou úlohu zpravidla systém po áte ního odborného vzd lávání a p ípravy. Tyto systémy 
nyní procházejí pe livým zkoumáním, zda dokáží takové požadované dovednosti poskytovat. 
Cílem projektu OECD U ení pro praxi, který zkoumá politiku odborného vzd lávání a p ípravy 
a který byl zahájen v roce 2007, je pomoci jednotlivým zemím s tímto úkolem. Klí ová sd lení 
pro politiku jsou následující:  

Napl ovat pot eby trhu práce 

• Poskytovat nabídku program  OVP odrážející jak volbu žák , tak pot eby 
zam stnavatel . Na vyšší než sekundární úrovni d lit náklady mezi vládu, 
zam stnavatele a jednotlivé u ící se podle toho, jaké výhody získávají. 

• Zapojovat zam stnavatele a odbory do vývoje rámcových vzd lávacích program , a 
tak poskytovat mladým lidem jak p enositelné dovednosti, které umož ují profesní 
mobilitu, tak i specifické dovednosti, které vyplní okamžité pot eby zam stnavatel .

Udržet pracovní sílu u itel  a instruktor

• V institucích OVP prosazovat partnerství s pr myslem, podporovat práci na áste ný
úvazek a prosazovat pružné cesty pro nábor nových pracovník .

• Poskytovat p íslušnou pedagogickou p ípravu pro instruktory žák  na pracovištích. 

• P ijmout standardizované národní rámce pro hodnocení.  

Podporovat odbornou p ípravu na pracovišti 

• Zajistit, aby pro odbornou p ípravu na pracovišti existovaly dostate né pobídky jak 
pro ú ast zam stnavatel , tak i žák , a aby byl výcvik dostate n  kvalitní, byl 
podložen smluvním rámcem pro u n  a ú inným systémem zajišt ní kvality.  

• Ú inn  reagovat na sou asnou ekonomickou krizi, udržet p ípravu na pracovišti a 
ešit otázku vyšší poptávky po OVP v denním studiu. 

Vyvinout nástroje pro politiku 

• Vytvá et ú inné mechanismy pro zapojování zam stnavatel  a odbor  do politiky a 
poskytování OVP.  

• Shromaž ovat dostate né množství údaj  o uplatn ní absolvent  OVP na trhu práce a 
analyzovat tyto údaje. 

• Poskytovat všem dostupné kariérové poradenství, jež pracuje s informacemi o 
p edpokládaném uplatn ní na trhu práce.  
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Ráme ek 1.1 U ení pro praxi – p ezkumy politiky odborného vzd lávání a 
p ípravy provád né OECD (pokra ování)

Metody a o ekávané výsledky 

OECD provádí p ezkumy jednotlivých politik v Austrálii, Rakousku, Belgii (Vlámsko), 
eské republice, N mecku, Ma arsku, Irsku, Koreji, Mexiku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, 

Spojeném království (v Anglii a Walesu) a ve Spojených státech (v Jižní Karolín  a Texasu). 
P ipravují se také krátké zprávy o Chile a ínské lidové republice. Dobrovolné finan ní 
p ísp vky poskytly též státy: Kanada, Dánsko, Finsko a Nizozemsko.  

Všechny p ezkumy a pracovní dokumenty jsou zve ejn ny na webových stránkách. Pracovní 
materiály zahrnují posouzení p edchozí literatury, údaje PISA týkající se OVP a studii o vlivu 
hospodá ské krize. Po áte ní zpráva (Field a kol. 2009) o posouzení politiky je p ístupná na 
webových stránkách OECD. Kone ná srovnávací zpráva bude publikována v knižní podob  na 
podzim r. 2010.  

Další informace, publikace a kontakty jsou dostupné na www.oecd.org/edu/learningforjobs.

P ezkum vychází ze standardní metodiky vytvo ené pro posuzování OVP provád né
OECD. Dva lenové sekretariátu OECD uskute nili v eské republice od 9. do 13. 
b ezna p ípravnou návšt vu, b hem které shromaž ovali informace o znacích eského
OVP a identifikovali hlavní strategické výzvy. Poté byly eské orgány vyzvány, aby 
vyplnily podrobný dotazník, který se na tyto výzvy zam oval. T i lenové sekretariátu 
navštívili zemi ve dnech 2. až 5. ervna, vybaveni odpov mi a dalšími informacemi, aby 
vedli další rozhovory (viz program návšt v v p íloze A) za ú elem p ípravy doporu ení
pro politiku OVP. Tento p ezkum p edkládá doporu ení OECD i s podkladovou analýzou 
a údaji. P edb žná verze této zprávy byla p edložena eským orgán m k ov ení
faktických informací. 

P ezkum se zabývá zám rn  omezeným souborem problém , u nichž je možno erpat
z mezinárodních zkušeností nebo které jinak vhodn  dopl ují domácí politickou debatu. 

P ezkum se soust edí na OVP ve vyšším sekundárním vzd lání. Nev nuje se p ímo 
základnímu vzd lávání, terciární úrovni, rekvalifikacím pro nezam stnané nebo 
vzd lávání dosp lých, i když n která doporu ení se t chto oblastí áste n  týkají. 

1.2 Uspo ádání zprávy 

První kapitola uvádí p ezkum eského OVP do kontextu studie politik OVP 
provád nou OECD, p edkládá strukturu zprávy, popisuje hlavní rysy eského systému 
OVP a prozkoumává jeho silné stránky a problémy. Druhá kapitola navrhuje doporu ení
pro oblast politiky.  

Každé doporu ení pro oblast politiky sestává z následujících ástí:

• Problém – co má doporu ení ešit.

• Doporu ení – text doporu ení.

• Podp rné argumenty – ím je doporu ení podloženo. 

• Realizace – návrh, jak by bylo možné doporu ení realizovat. 
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1.3 Stru ný p ehled systému 

Vzd lávání je v eské republice povinné pro d ti od 6 do 15 let. V tšina žák
p echází ze základní školy do vyššího sekundárního vzd lávání v 15 letech, s výjimkou 
10 % žák  (údaj za rok 2007/2008), kte í p echázejí na prestižní všeobecn  zam ená
gymnázia p ed dosažením 15 let.1 Míra ú asti ve vyšším sekundárním vzd lávání je jedna 
z nejvyšších v zemích OECD. V letech 2006/2007 bylo ve školském systému 96 % 
patnácti až osmnáctiletých. Pro výb r žák  do r zných obor  vzd lání se b žn  využívají 
p ijímací a srovnávací zkoušky. Žáci s nejlepšími akademickými výsledky obvykle volí 
všeobecné obory p ipravující na vysokoškolské vzd lávání, jako jsou gymnázia a lycea. 

Vyšší sekundární OVP se poskytuje p edevším ve dvou programech:  

• ty leté maturitní programy – ty leté odborné programy zakon ené maturitní 
zkouškou p ipravující žáky bu  na za azení na pracovní trh, nebo pro terciární 
vzd lávání;

• T íleté u ební programy – v tšinou se jedná o t íleté (n kdy dvouleté) programy 
zakon ené záv re nou zkouškou. V této zpráv  se budeme, nebude-li uvedeno 
jinak, zabývat t íletými u ebními programy. Program je zakon en ud lením
výu ního listu, který umož uje uplatn ní na trhu práce, ale ne p ímý p echod do 
terciárního vzd lávání. Absolventi t íletých u ebních program  mohou 
pokra ovat v nástavbovém studiu ve dvouletých programech, které jsou 
zakon eny maturitní zkouškou. 

V posledním desetiletí po et žák  v u ebních programech (ve všech dohromady) 
klesá a podíl žák  v programech zakon ených maturitou roste. V roce 2008 p ibližn  dv
t etiny žák  studovaly v oborech zakon ovaných maturitní zkouškou (viz obr. 1.1). 

                                                     
1. První výb r žák  probíhá ve v ku 11 až 12 let (osmiletá gymnázia) a druhý ve v ku 13 až 14 let 

(šestiletá gymnázia). Eurybase – eská republika – (2007/2008); 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php
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Obr. 1.1 Po et žák  v prvním roce vyššího sekundárního vzd lávání  

Zdroj: NÚOV (2009). 

U ební programy (SOU) jsou dostupné v 18 skupinách obor  (Eurybase, 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php). V t chto programech 
stráví žáci 30 až 35 % asu všeobecnými p edm ty, 20 až 30 % asu odbornými p edm ty
a 35 až 45 % asu praktickým výcvikem ve školní díln  nebo ve firm . ty leté st ední 
odborné vzd lávání (SOŠ) se nabízí ve 26 skupinách obor . Výuka všeobecných 
p edm t  je ve ty letých maturitních programech d ležit jší než v u ebních a 
p edstavuje p ibližn  50 % nápln  vzd lávacích program  (NÚOV, 2009).  

Vyšší sekundární školy jsou státní, soukromé nebo církevní. Státní školy jsou 
bezplatné, soukromé a církevní školy mohou vybírat školné. Soukromé a církevní školy 
se soust edí zejména na programy zakon ené maturitou. Zatímco v letech 2007/2008 
navšt vovalo soukromé školy 14 % ze všech žák  ve vyšším sekundárním vzd lávání,
srovnatelný po et žák  v u ebních oborech byl 10 % (Eurybase, 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php, NÚOV, 2009). 

V roce 1995 byl založen nový druh odborného terciárního vzd lávání ve vyšších 
odborných školách. Po et vyšších odborných škol rychle rostl, ale po et student  v tomto 
sektoru z stává na pouhých 7 % student  z celkového po tu student  v terciárním 
vzd lávání (Eurybase, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php ). 

Po et patnáctiletých od roku 1990 trvale klesá a tento trend bude pokra ovat i 
v následujících p ti letech. Mezi lety 2009 a 2011 se sníží o tvrtinu, tj. asi o 30 tisíc 
osob. Vzhledem k rostoucí poptávce po programech zakon ených maturitou bude mít 
tento prudký demografický pokles zvlášt  silný dopad na u ební obory.  
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Obr. 1.2 Zm na po tu patnáctiletých v eské republice mezi lety 1990–2025  

Zdroj: Údaje eského statistického ú adu (2009). 

V roce 2001 byla provedena decentralizace ve ejné správy a provozní odpov dnost za 
vyšší sekundární vzd lávání se p esunula z úst ední vlády na 14 kraj . Rovn ž nedávné 
reformy (nap . kurikulární reforma) poskytují v tší rozhodovací pravomoci školám. 

1.4 Silné stránky a problémy 

Silné stránky 
eský systém OVP má celou adu silných stránek: 

• Pr m rná akademická úrove  patnáctiletých žák , m ená v rámci projektu PISA, 
je dobrá (obr. 6.1c, 6.2c, v OECD 2007a, sv.2). 

• Naprostá v tšina žák  dokon í vyšší sekundární vzd lávání; po et žák , kte í
nedokon í studium na této úrovni vzd lávání, je nižší než pr m r OECD (tabulka 
A2.1 OECD, 2008b). 

• eská republika má velmi propracovanou databázi údaj  o vzd lávání a o jeho 
výsledcích v oblasti uplatn ní absolvent  na trhu práce, jednu z nejlepších, jakou 
tým OECD vid l (www.infoabsolvent.cz).

• V poslední dob  bylo zapo ato mnoho reforem v etn  vytvá ení nové soustavy 
kvalifikací, zavád ní jednotné záv re né zkoušky v t íletých vzd lávacích 
programech odborných škol, spušt ní nové iniciativy v oblasti vzd lávání 
dosp lých a zavád ní nových nástroj  pro podporu kariérového poradenství. 

• Vláda aktivn  podporuje v tší ú ast sociálních partner  v OVP. Sektorové rady 
p edstavují dobrý p íklad spolupráce mezi sociálními partnery a politickými 
initeli.
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Problémy
Sou asn  však systém elí celé ad  výzev a problém :

• Výkony žák  a kvalita výuky v t íletých u ebních programech nedosahují úrovn ,
která je ve ty letých všeobecn  vzd lávacích a odborných studijních programech. 

• ízení vyššího sekundárního odborného vzd lávání na regionální úrovni postrádá 
transparentnost. Chybí mechanismy, které by stanovily odpov dnost za sbližování 
požadavk  trhu práce a volby žák  a zárove  zabezpe ily kvalitu odborného 
vzd lávání v celostátním m ítku.

• Realizace odborné p ípravy na pracovišti se velmi liší jak z hlediska po tu
ú astnících se žák , tak i z hlediska délky a kvality. Je závislá na odv tví i 
jednotlivých školách. Zapojení firem do poskytování p ípravy na pracovišti je 
nízké.

• Institucionální zabezpe ení pro zapojení sociálních partner  do OVP je 
rozdrobené. Ne všechny oblasti související s OVP podléhají konzultacím se 
sociálními partnery. 

• Po áte ní vzd lávání a p íprava st edoškolských poradc  i jejich další vzd lávání 
se zam uje více na pedagogické a psychologické poradenství než na kariérové 
poradenství. Školní poradci kombinují kariérové poradenství s dalšími rolemi; 
vedle výuky poskytují žák m pomoc p i ešení jejich osobních a studijních 
problém .

• Za kariérové poradenství odpovídají dv  ministerstva: Ministerstvo školství, 
mládeže a t lovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních v cí, což rovn ž m že 
p ispívat k rozdrobenosti systému.  
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Kapitola 2  

Doporu ení pro oblast politiky OVP  

Pro zlepšení systému OVP eská republika zahájila mnoho iniciativ. I p es tento velmi 
pozitivní nedávný vývoj však systém OVP ješt elí rad  problém . Pro ešení t chto
problém  zpráva navrhuje šest vzájemn  provázaných doporu ení.

Zaprvé – absolventi u ebních obor  mají nedostate né všeobecné dovednosti a jejich 
postavení na trhu práce je nejisté. Pro ešení tohoto problému doporu ujeme, aby byla 
výuka v rámci OVP kvalitn jší a aby byla systematicky hodnocena. Zadruhé – žáci 
pot ebují lepší informace o možnostech p i výb ru svého povolání. Za tímto ú elem
navrhujeme vytvo it pozici kariérového poradce. Pro žáky by bylo rovn ž prosp šné 
zavedení r zných zp sob  poskytování  kariérového poradenství. Zat etí – kraje i školy 
hrají ve vyšším sekundárním OVP významnou úlohu, proto je nezbytné mít na školní i 
krajské úrovni silné ízení a v krajích transparentní postup v rozhodování. Za tvrté – 
p íliš málo žák  v OVP prochází praktickým výcvikem ve firmách. V souladu s vlastními 
návrhy vlády navrhujeme vytvo it soubor pobídek na podporu p ípravy na pracovišti, 
který by byl dopln n souborem pravidel zajiš ujících kvalitu výcviku. Zapáté – 
v návaznosti na zavedení jednotné záv re né zkoušky v u ebních oborech je t eba zavést 
obdobnou reformu i ve ty letých maturitních oborech. Zašesté – sociální partne i jsou 
klí em k p íprav  na pracovišti. Pro usnadn ní jejich ú asti v OVP navrhujeme ur itá
zlepšení v sou asném institucionálním rámci pro zapojování sociálních partner .
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2.1 Lepší všeobecné dovednosti v u ebních oborech 

Problém

Základní dovednosti žák  v u ebních oborech jsou slabé
Základní dovednosti patnáctiletých žák  v u ebních oborech jsou horší než u žák

gymnázií a ty letých odborných škol (viz obr. 2.1). Zvlášt  znepokojivé jsou špatné 
dovednosti ve tení. Podle studie PISA (Programme for International Student Assessment 
– program pro mezinárodní hodnocení žák ) odpovídá pr m rná úrove  žák  v u ebních
oborech v dovednostech ve tení úrovni, na níž jsou žáci schopni plnit pouze 
nejjednodušší úlohy (úrove  1 na škále dovedností tení dle PISA), aniž by byli schopni 
písemné informace kriticky vyhodnocovat (OECD, 2007a).

Obr. 2.1 Pr m rný výkon žák  vyššího sekundárního vzd lávání 
PISA 2006 

Zdroj: OECD 2008c. 

Czesaná a kol. (2007) analyzovali výsledky pr zkumu IALS (realizoval se na konci 
90. let, hodnotil gramotnost dosp lých). Zaznamenávají, že v eské republice „lidé 
s vyu ením mají nedostate nou úrove  funk ní gramotnosti. V tomto sm ru se p íliš
neliší od t ch, kte í mají pouze základní vzd lání (s. 16)“. Docházejí k záv ru, že 
u ovské obory neposkytují dovednosti, které jsou stále více vyžadovány na sou asném 
trhu práce. Absolventi u ebních program  také mají ve srovnání s absolventy gymnázií a 
ty letých odborných program  horší výsledky na trhu práce (viz oddíl 2.3). 
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Nedostate ná kvalita výuky v u ebních oborech 
Je možné, že za špatné výsledky žák -u  ve všeobecných p edm tech mohou jejich 

horší akademické schopnosti, ale také je možné hledat d vod v kvalit  výuky v u ebních 
oborech. Jinými slovy – pro žáky v u ebních oborech by možná bylo lépe, kdyby si 
zvolili jiný program s v tším d razem na všeobecné dovedností (nap . ty leté odborné 
programy).  

Ur itá fakta nazna ují, že v eské republice je kvalita výuky v OVP, a to zejména 
v u ebních oborech, nižší a že kvalita školy má vliv na výkony žák . Münich (2004) 
provádí srovnání výkon  osmnáctiletých žák  gymnázií a odborných škol. Dochází k 
záv ru, že jedna t etina rozdílu ve studijních výsledcích je vysv tlitelná sociálním 
p vodem a vrozenými schopnostmi, ale že za plnou polovinu rozdílu m že kvalita výuky. 
P estože tato analýza nebyla provád na pro u ební programy, zjišt ní nazna ují, že budou 
platit i pro tento typ vzd lávání.  

Hodnocení PISA se zabývá výkony patnáctiletých žák , což se v eské republice 
týká žák  v prvním roce vyššího sekundárního vzd lávání2. Proto jsou špatné výkony 
žák  v u ebních oborech primárn  d sledkem vzd lávání na základní škole a ne na vyšší 
sekundární úrovni. U ební programy jsou h e vybaveny3než gymnázia a ty leté 
odborné programy, a proto s nejv tší pravd podobností budou trp t nedostatkem 
vyu ujících (OECD, 2008c) a nep íznivou t ídní atmosférou (viz obr. 2.2). Z toho 
vyplývá, že po áte ní výkonnostní rozdíl v prvním roce st ední školy, který je pozorován 
ve výzkumu PISA, se pravd podobn  bude b hem studia ve vyšším sekundárním 
vzd lávání zv tšovat.

Obr. 2.2 T ídní atmosféra v programech vyššího sekundárního vzd lávání 
Procenta žák  souhlasících s následujícími výroky 

Zdroj: Straková (2007). 

                                                     
2. Asi 42% patnáctiletých eských žák  je stále ješt  v základním vzd lávání (ISCED 2) (OECD, 

2008c). 

3. Vybavením se zde rozumí laboratorní za ízení, po íta e pro výuku, p ipojení k internetu, 
vybavení knihovny atd. (OECD, 2007b). 
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Hypotéza ohledn  nižší kvality výuky v u ebních programech v eské republice se 
shoduje se získanými fakty z celé ady zemí. Ukazuje se, že školy se žáky, jež vykazují 
slabší akademické výsledky a pocházejí ze znevýhodn ného rodinného zázemí (jako je 
tomu podle údaj  PISA v p ípad  u ebních program  v eské republice), mívají nejv tší 
obtíže v udržení u itel  (Field a kol. 2007). Problémy s udržením u itel  tém  s jistotou 
snižují kvalitu výuky (Rivkin a kol. 2001). 

Doporu ení 1 

Zlepšit výuku a systematicky hodnotit kvalitu všeobecného vzd lávání
v programech OVP, zejména v t íletých u ebních programech. Sm ovat
cílenou pomoc žák m se slabšími výsledky. 

Podp rné argumenty 
Toto doporu ení podporují ty i argumenty. Zaprvé – dobré všeobecné dovednosti 

zlepšují uplatn ní na trhu práce. Zadruhé – eští zam stnavatelé uznávají d ležitost t chto
dovedností. Zat etí – dobré všeobecné dovednosti snižují po et p ed asných odchod .
Za tvrté – všeobecné dovednosti jsou nezbytné pro další u ení.

Dobré všeobecné dovednosti mají vliv na uplatn ní na trhu práce
Dobré všeobecné dovednosti, v etn  základních dovedností ve tení a po ítání i 

kognitivních a nekognitivních m kkých dovedností typu schopnosti komunikace, týmové 
práce a spolehlivosti, jsou spojeny s vyššími výd lky a zam stnaností (Chiswick a Miller, 
2002; McIntosh a Vignoles, 2001). Význam t chto dovedností, m eno jejich vlivem na 
výši mzdy, navíc v pr b hu asu roste, což dokládá i jedna americká studie (Murnane a 
kol., 1995). To lze vysv tlit ur itým poklesem pracovních míst vyžadujících nízkou 
kvalifikaci a zvýšenými požadavky na dovednosti u r zných typ  pracovních míst. Autor 
a kol. (2003) zd raz ují rostoucí význam dovedností, nap . ešení problém  (tj. schopnost 
ešit problémy, které nelze vy ešit prostou aplikací pravidel) a složité komunika ní

dovednosti (tj. schopnost nejen extrahovat a p edávat informace, ale také sd lit jejich 
ur itou interpretaci), ve stále v tším po tu pracovních míst, v etn  d lnických pracovních 
pozic, na která se asto OVP zam uje.

Mezinárodní pr zkum gramotnosti dosp lých (OECD and Statistics Canada, 2000) 
ukazuje, že v populaci, jež má podobné vlastnosti z hlediska v ku, pohlaví a dosaženého 
vzd lání, je riziko nezam stnanosti s úrovní gramotnosti ve vzájemném vztahu (viz obr. 
2.3).
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Obr. 2.3 Pravd podobnost nezam stnanosti a úrove  gramotnosti 
Pravd podobnost nezam stnanosti podle úrovn  textové (literární) gramotnosti u muž  ve v ku 16–25 let  

se vzd láním nižším než vyšší sekundární vzd lání, 1994–1998 

Zdroj: OECD a Statistics Canada (2000) s. 67–68. 

eští zam stnavatelé uznávají d ležitost základních dovedností 
Pr zkumy provád né mezi eskými zam stnavateli podtrhují d ležitost základních 

dovedností u u  (NÚOV, 2008b). V t chto pr zkumech byli zam stnavatelé vyzváni, 
aby u absolvent  s r znou úrovní vzd lání vyhodnotili význam r zných kompetencí, 
nap íklad komunika ních dovedností (písemných i ústních), tení pokyn  souvisejících 
s prací a porozum ní jim a dovedností v ešení problém . O ekávání byla nejvyšší u 
absolvent  univerzit a dalších terciárních institucí – tam m li zam stnavatelé za to, že 
vysoká úrove  t chto kompetencí je nezbytná nebo velmi d ležitá. O ekávání u 
absolvent  u ovských program  byla o n co nižší, ale i tak se zam stnavatelé
domnívali, že je „d ležité“ nebo „velmi d ležité“, aby absolventi s výu ním listem tyto 
kompetence m li.

Dobré dovednosti v oblasti základních po etních úkon  a gramotnosti snižují míru 
p ed asných odchod

Míra dokon ení u ovských program  je v eské republice vyšší než v mnoha 
srovnatelných zemích. Nap íklad v Ma arsku se odhaduje, že program OVP bez 
maturity, který si vybírá asi 25 % žák  vyššího sekundárního vzd lávání, nedokon uje asi 
35 % žák  (Kis a kol., 2008). Ale vzhledem k tomu, že tém  všichni eští absolventi 
získají certifikát z vyššího sekundárního vzd lání (výu ní list, maturita nebo obé), m že
být ta malá ást, které se to nepoda í, zvlášt  významn  znevýhodn na na trhu práce. U 
žák  v u ebních oborech je pravd podobnost p ed asného odchodu ze studia vyšší než u 
jejich koleg  v akademicky více zam ených programech. Nap íklad v roce 2008 
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dostudovalo v jednom kraji 98 % žák  v gymnáziích, 90 % žák  ve ty letých odborných 
programech a 86 % žák  v u ebních programech (Pardubický kraj, 2008). Snižování míry 
p ed asných odchod  ze studia v u ebních programech je proto d ležitým úkolem.  

P ed asné odchody jsou výsledkem složitého procesu, ale výzkum nazna uje, že 
špatné akademické výsledky mohou být jednou z p í in (Woods, 1995; Rumberger, 
2004). P i pr zkumu pro jednu studii studenti uvedli, že k p ed asnému odchodu ze školy 
je vedly špatné výsledky a „pocit, že nejsou dost chyt í“ (Kritikos a Ching, 2005). 
Sou asn  tak mohou lepší výkony v základních dovednostech snížit po et p ed asných 
odchod  ze škol. Studie 18 st edisek dalšího vzd lávání ve Spojeném království (Basic 
Skills Agency, 1997) sledovala více než 4 400 student , u kterých bylo na za átku studia 
zjišt no, že nejvíce pot ebují podporu v oblasti gramotnosti a základních po etních
úkon . Zjistilo se, že pravd podobnost nedokon ení studia je t ikrát menší u t ch
student , kterým se dostalo podpory, než u t ch, kte í podporováni nebyli. Z toho plyne, 
že lepší výuka základních dovedností v programech OVP by mohla v eské republice 
snížit míru p ed asných odchod , a to možná i podstatným zp sobem. 

Všeobecné dovednosti jsou nezbytné pro další u ení
Jen málo u  pokra uje ve studiu v terciárních institucích, a tém  40 % z t ch, kte í

se tak rozhodnou (po nástavbovém studiu), tato studia nedokon í (NÚOV, 2009). 
Nedostate né všeobecné dovednosti mohou p edstavovat p i p echodu na vyšší úrovn
vzd lávání významnou p ekážku. Osoby s nižším dosaženým vzd láním se také mén
zapojují do vzd lávání dosp lých, což je úzce spjato se slabými výkony v oblasti 
základních dovedností (tabulka C51.a. OECD 2008b). Osoby s horšími dovednostmi 
využijí pravd podobn  mén  p íležitostí k dalšímu vzd lávání, k rozvíjení svých 
v domostí a k získávání nových kompetencí v pr b hu života než osoby, které mají 
základní dovednosti dobré.  

Realizace

Dob e definované cíle pro zlepšování kvality výuky a výcviku v u ebních oborech
Vyšší sekundární školy v eské republice mají v mezinárodním srovnání zna nou

autonomii p i ízení pedagogických pracovník . editelé škol odpovídají za školní 
vzd lávací program, zohled ují požadavky místního pracovního trhu i specifické pot eby
žák  (NÚOV, 2008a). Podle údaj  z pr zkumu PISA 2006 (OECD 2007a) má v tšina 
editel  škol pravomoc p ijímat a propoušt t u itele a rozhodovat o káze ských 

pravidlech pro žáky. Dv  t etiny editel  ur ují nástupní platy u itel  a více než jedna 
polovina rozhoduje o zvýšení jejich platu. editelé také odpovídají za další vzd lávání
pedagogických pracovník . Autonomie škol je vyvažována pravomocemi, které si 
ponechávají krajské ú ady, jako jsou nap íklad jmenování editele (pravomoc 
z izovatele), hodnocení vzd lávací soustavy v kraji a distribuce finan ních prost edk
mezi školy (zákon . 561 ze dne 24. zá í 2004).  

Lepší kvalita vyu ujících p edstavuje efektivní nástroj ke zlepšení výkon  student
(nap . Rivkin a kol. 2001, Hanushek a kol. 2005). editelé škol v eské republice mohou 
ízením svých pracovník  zvyšovat kvalitu výuky, a dosáhnout tak zlepšení výkon  žák .

Úkolem krajského ú adu na druhou stranu je, aby školy motivoval k odvád ní dobré 
práce a aby zajistil, že školy budou plnit cíle kraje. Pokud bude zlepšení všeobecných 
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dovedností žák  v odborných školách stanoveno jako jasný cíl, bude tak školám a 
editel m škol vyslán významný signál, že je rozvoj všeobecných dovedností významný a 

že jejich práce bude hodnocena podle tohoto kritéria.  

Inovativní metody výuky v OVP 
Na OVP je ob as nahlíženo jako na vzd lávací cestu pro ty, kte í nemají rádi 

akademické u ení, a proto u it takové žáky více akademickým dovednostem není vždy 
vd ná a uspokojující práce. Toto vnímání a tyto postoje se promítají v praxi v 
podstatném snížení obsahu všeobecného vzd lávání a/nebo v nižší kvalit  všeobecného 
vzd lávání v programech OVP. Alternativní cestou je využívání inovativních 
vyu ovacích metod pro systematickou podporu rozvoje všeobecných dovedností 
prost ednictvím odborného výcviku. Spíše než nár st po tu hodin pro výuku všeobecných 
p edm t  to znamená efektivn jší vyu ování a výcvik v sou asném rámci. Jeden úsp šný
p íklad z USA je popsán v ráme ku 2.1. 

Ráme ek 2.1 Integrace výuky matematiky do odborných p edm t

P ístup k matematice v profesním a technickém vzd lávání (Career and technical education, 
CTE – výraz, který se v USA používá pro OVP) vzešel z myšlenky, že matematika prostupuje 
všemi oblastmi CTE, ale asto si to jak vyu ující, tak studenti neuv domují. Tento p ístup
usiluje o to, aby matematika byla jasn  vnímána jako nástroj pro ešení problém  na pracovišti a 
aby studenti rozum li matematice jak v konkrétních souvislostech , tak i bez nich. Tento p ístup 
vypracovalo Národní výzkumné st edisko pro profesní a technické vzd lávání (National 
Research Center for Career and Technical Education) a zahrnuje odborný rozvoj vyu ujících a 
pedagogický rámec.  

Model byl testován v rámci výzkumné studie (Stone a kol., 2006) v p ti profesních 
oblastech (zem d lství, technologie automobil , obchod/marketing, zdravotnictví a informa ní
technologie). V experimentální skupin  každý u itel CTE spolupracoval s u itelem matematiky 
na rozvoji odborných inností, které by zlepšily výuku matematických dovedností používaných 
v pracovních souvislostech. Byl tak vytvo en vzd lávací program spojující matematické pojmy 
se vzd lávacími programy CTE a pro jejich realizaci byly na základ  specifického 
pedagogického rámce p ipraveny vyu ovací hodiny. Tento rámec zviditel uje matematické 
pojmy v odborných p edm tech tak, že postupn  p echází od p íklad  zcela založených na 
konkrétních souvislostech v CTE k abstraktn jším p íklad m. Nap íklad osvojování si použití 
p íložníku v p edm tu truhlá ství je p íležitostí k výuce o Pythagorov  v t .

Po roce vyu ování odborných p edm t  obohacených matematikou prokázali studenti v 
experimentální skupin  lepší výsledky ve standardizovaných testech matematických schopností. 
Nebylo to však na úkor u ení odborného obsahu. Pokud jde o profesní i technické znalosti, 
nebyly na konci roku mezi experimentální a kontrolní skupinou žádné rozdíly.  

Inovativn jší zp soby výuky spojující teoretickou výuku a praktickou aplikaci by 
byly p ínosné nejen pro u n , ale též pro žáky ve ty letých maturitních oborech. Podle 
eských zam stnavatel  není ve ty letých programech dostate n  silné propojení mezi 

teoretickou a praktickou výukou, což je ovšem klí ové pro vedení žák  k samostatnosti, 
nezávislosti a kritickému myšlení (NÚOV, 2008c).  

U itelé, v etn  u itel  na vyšších sekundárních školách, mají formáln  nárok na 12 
pracovních dn  v každém školním roce na další vzd lávání a p ípravu (zákon . 563 ze 
dne 24. zá í 2004). Avšak týmu OECD bylo sd leno, že taková p íprava závisí na politice 
každé jednotlivé školy. editelé škol by proto m li být povzbuzováni k tomu, aby zavedli 
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odpovídající strategii rozvoje vyu ujících, nap íklad prost ednictvím lepšího využívání 
vzd lávání p i zam stnání, vytvá ení p íležitostí pro editele i pedagogické pracovníky 
pro diskuse o problémech, které jejich školy v oblasti výuky všeobecných p edm t  mají, 
vým n relevantních zkušeností a sdílení p íklad  dobré praxe (více informací o 
d ležitosti schopnosti vést školu viz Pont a kol., 2008).  

Jedna eská studie zmi uje obtíže p i zavád ní inovativních metod výuky v 
programech OVP. Vysv tluje, že „školy, které se pokoušejí inovovat své p ístupy k 
výuce, asto elí zdrženlivosti ze strany u itel , pochybnostem n kterých rodi ,
nedostate né podpo e ze strany odpov dných školských orgán  i legislativním 
p ekážkám“ (Czesaná a kol., 2007, s. 19). Tvá í v tvá  takovým p ekážkám je silné vedení 
jak na úrovni školy, tak na úrovni kraje, nezbytností. 

2.2 Lepší kariérové poradenství umož ující informovanou volbu 

Problém

Žák m se nedostává adekvátního kariérového poradenství
Kariérové poradenství ve škole se sestává ze souboru vzájemn  se dopl ujících

zvyklostí, které pomáhají žák m p i volb  vzd lávání, p ípravy a povolání. Podle Wattse 
(2009) je možné je rozd lit do t í kategorií:  

• Individuální kariérové poradenství: zpravidla probíhá p i osobní návšt v  u 
poradce, kdy je pozornost zam ena jednozna n  na kariérové otázky, p ed nimiž 
jedinec stojí.

• Kariérové vzd lávání: sou ást vzd lávacích program , kdy se žáci u í o sv t
práce a kdy se pozornost v nuje tomu, aby se skupinám osob pomohlo rozvinout 
kompetence nezbytné pro vlastní profesní rozvoj. asto se vyu uje v b žných
t ídách.

• Kariérové informace: Informace o oborech, povoláních a profesních cestách. 
P esné a dostupné kariérové informace podporují jak individuální kariérové 
poradenství, tak kariérovou výchovu. Kariérové informace mohou být 
poskytovány r zným zp sobem, stále ast ji to bývá pomocí webu. Podporují 
kariérové služby a poradenství ve školách neformálním mimoškolním zp sobem, 
nap íklad tím, že žáci ve svém volném ase surfují na webu.

Efektivní systémy kariérového poradenství zajiš ují jak individuální kariérové 
poradenství, tak kariérovou výchovu, a jsou podporovány kariérovými informacemi 
dostupnými r znými zp soby. 

V eské republice kariérové poradenství probíhá v tšinou formou kariérové výchovy. 
Je integrováno do školních vzd lávacích program  v základním vzd lávání a ve vyšším 
sekundárním OVP, a to bu  jako samostatný p edm t, nebo jako p edm t integrovaný do 
jiných p edm t . Krom  této kariérové výchovy mohou žáci za ú elem individuálního 
kariérního poradenství vyhledat školní poradce. To je založeno na dobrovolnosti a tým, 
který zemi navštívil, byl informován, že této možnosti využívá pouze málo žák . Existují 
i další formální zp soby, prost ednictvím kterých mohou žáci získávat informace o 
možnostech p i volb  povolání, nap íklad návšt vy ú ad  práce a místních podnik . Tyto 
možnosti však nejsou poskytovány systematicky.  
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Zp sob, jakým je poskytováno kariérové poradenství, závisí na jednotlivých školách, 
a proto se p ípad od p ípadu zna n  liší. V základním školství obsahuje rámcový 
vzd lávací program tematickou oblast „ lov k a sv t práce“, která poskytuje žák m
znalosti o trhu práce, profesních p íležitostech a dalších vzd lávacích možnostech. 
Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání p edepisuje výsledky, jichž má být 
na tomto poli dosaženo, a doporu uje témata, která mají být probrána. Žáci by se nap .
m li dozv d t základy o trhu práce (typy pracoviš , zdravotní a osobní požadavky 
v r zných profesích), o vzd lávacích p íležitostech (nabídka odborných program  na 
vyšší sekundární úrovni, p ijímací ízení). Školy odpovídají za to, že o ekávané výsledky 
budou žáky dosaženy, ale mají volnost v rozhodnutí, jak a kdy k tomu dojde. Mohou 
zavést samostatný p edm t nebo p íslušný obsah integrovat do jiných p edm t . „ lov k
a sv t práce“ se vyu uje v posledních t ech letech základního vzd lávání (nižší 
sekundární vzd lání). Je stanoven minimální po et hodin, který školy musí tématu 
v novat, ale o tom, jak budou tyto hodiny v rámci posledních t í ro ník  základní školy 
rozd leny, rozhoduje editel školy. Žáci tak mohou mít nap íklad v posledním ro níku 3 
hodiny týdn , nebo mohou mít od 7. do 9. ro níku jednu hodinu týdn . (Rámcový 
vzd lávací program pro základní vzd lávání se zm nami platnými ke dni 1. 9. 2007; 
www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/IM_RVP_ZV_EN_final_rijen08.pdf).

Téma „ lov k a sv t práce“ má ve vyšším sekundárním OVP za cíl poskytnout 
žák m informace o trhu práce a volb  povolání. Toto téma se nevyu uje samostatn , ale 
je sou ástí dalších p edm t  a školy se mohou svobodn  rozhodnout, kdy a jak bude 
vyu ování probíhat. Neexistuje minimální po et hodin, který by škola m la tématu 
v novat.

Bohaté a snadno p ístupné údaje o trhu práce a informace o možnostech vzd lávání
p edstavují silnou stránku eského systému. NÚOV vyvinul informa ní systém o trhu 
práce, a to jak pro pedagogické pracovníky a poradce, tak pro absolventy, kterým pomáhá 
p i volb  povolání (www.infoabsolvent.cz). Ústav navíc vypracoval výukové materiály 
pro témata typu jak napsat životopis, jak se chovat p i pohovoru apod. Byly také vyvinuty 
nástroje pro e-learningové vzd lávání poradc  a u itel  (www.ekariera.nuov.cz).

Slabiny v pracovní pozici výchovných poradc
Neexistuje specificky zam ená pozice „kariérového poradce“ ve smyslu takové 

osoby, jejíž hlavní náplní práce by bylo poradenství týkající se volby povolání. Výchovní 
poradci, kte í odpovídají za kariérové poradenství v základním a vyšším sekundárním 
vzd lávání, plní r zné role. Krom  kariérového poradenství se starají o osobní a sociální 
pohodu žák  (nap . žák m pomáhají p i obtížích s u ením a p i ešení rodinných a 
osobních problém ). asto také u í další p edm ty. Výsledkem je, že v tšina z nich 
v nuje poradenské innosti mén  než 10 % pracovní zát že (kariérové a výchovné 
poradenství dohromady) (NÚOV, 2003a). Podle po tu žák  ve škole stráví výchovní 
poradci poradenskou inností 1–3 hodiny týdn  (NÚOV, 2003b). 

Po áte ní p íprava výchovných poradc  ve školách se zam uje na psychologický 
rozm r poradenství. Poradenství, jež se týká pracovních míst a profesních p íležitostí, je 
v nována pozornost jen okrajov .

V roce 2003 p ibližn  polovina výchovných poradc  nem la p íslušnou kvalifikaci. 
Nedostatek poradc  m že souviset s r znými faktory. Zaprvé – profese nemusí být 
atraktivní. Tým OECD se dozv d l, že se výchovní poradci net ší vysokému 
spole enskému postavení. Zadruhé – dlouhé a nákladné vzd lávání poradc  m že mnohé 
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vhodné kandidáty odradit. Existují v zásad  dva zp soby, jak se stát výchovným 
poradcem: prvním je magisterské vzd lání v oboru pedagogicko-psychologického 
poradenství, druhým je dopln ní u itelského magisterského vzd lání dvouletým 
specializa ním studiem pro výchovné poradce. Tuto kvalifikaci je možné získat pouze 
v akreditovaných institucích na vysokoškolské úrovni (NÚOV, 2003a). Náklady, 
p edevším ušlý zisk, jsou pro profesionály uprost ed kariéry, kte í by stáli o kvalifikaci 
výchovného poradce, vysoké. Postgraduální program pro poradce trvá dva roky a 
kursovné musejí asto hradit ú astníci.

V tšina výchovných poradc  získala kvalifikaci p ed pádem komunismu. Je jasné, že 
pot ebují výcvik, který by aktualizoval jejich znalostí a dovedností tak, aby byly 
v souladu s prob hlými sociáln  ekonomickými zm nami. Ú ast výchovných poradc
v dalším vzd lávání p i zam stnání je však nízká. P estože vyu ující mají ze zákona 
nárok na další vzd lávání p i zam stnání (zákon . 563 ze dne 24. zá í 2004), jejich ú ast
závisí na politice jednotlivých škol, na významu, jaký je p ipisován kariérovému 
poradenství v dané škole a na motivaci a ochot  výchovných poradc  zapojit se do 
dalšího vzd lávání (NÚOV, 2003b). Stejn  tak není jasné, zda je n jaké kvalitní další 
vzd lávání p i zam stnání zam ené na kariérové poradenství snadno dostupné.  

Doporu ení 2 
Zlepšit kvantitu i kvalitu kariérového poradenství v základním vzd lávání 

následujícími zp soby:

• Odd lit výchovné a kariérové poradenství. Za kariérové poradenství by 
odpovídal „kariérový poradce“. 

• Zam it se na po áte ní vzd lávání kariérových poradc  a jeho v tší 
flexibilitu a zárove  zlepšit p ístup ke kvalitnímu dalšímu vzd lávání pro 
stávající pracovníky. 

• Diverzifikovat formy poskytování kariérového poradenství. 

Snaha by m la sm ovat v budoucnosti k tomu, aby podobné reformy 
v kariérovém poradenství byly zavedeny i ve vyšším sekundárním vzd lávání OVP.

Podp rné argumenty 

Toto doporu ení podporuje p t argument . Zaprvé – kvalitní kariérové 
poradenství napomáhá smysluplnému výb ru. Zadruhé – ukon ení základního 
vzd lání p edstavuje pro žáky d ležitý p echodový moment. Zat etí – kariérové 
poradenství je ú inn jší jako samostatná profese. Za tvrté – dovednosti a znalosti 
pracovník  v kariérovém poradenství ovliv ují jeho kvalitu. Zapáté – informace 
ší ené r znými zp soby se dostanou k žák m s v tší pravd podobností.

Kvalitní kariérové poradenství napomáhá smysluplnému výb ru
Kapitola 2.3 této zprávy doporu uje brát v tší ohled na výb r provedený žáky a 

upravit podle toho nabídku OVP. To vyžaduje kvalitní kariérové poradenství, aby mohly 
být žák m poskytovány p esné informace i v domosti a znalosti nezbytné pro to, aby si 
žáci mohli smyslupln  vybrat v nabídce vyššího sekundárního vzd lávání. Navzdory 
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tomu, že je obtížné vyd lit ú inek specificky zam eného poradenství od jiných faktor ,
nazna ují mnohé výzkumy, že kvalitní kariérové poradenství rozvíjí dovednosti 
související s profesní dráhou, sebeuv dom ní a sebeúctu, jež vedou k uspokojující volb
(Bowes a kol., 2005; Hughes a kol., 2002)4..

Ukon ení základního vzd lávání p edstavuje pro žáky d ležitý p echodový
moment

S ohledem na d ležitost volby, která p ed žáky stojí, není kariérové poradenství na 
druhém stupni základního vzd lávání dostate né ani z hlediska kvantity, ani kvality. Na 
konci základního vzd lávání (ve v ku asi 15 let) si žáci volí jednu z cest vyššího 
sekundárního vzd lávání a v rámci program  OVP si dále volí profesní specializaci. 
Jednotlivé druhy vzd lávacích cest ve vyšším sekundárním vzd lávání mají mezi sebou 
dané jasné hranice, které se projevují v odlišném vzd lávacím obsahu. Mladí lidé mohou 
snadno sestoupit do mén  prestižního programu, ale postup nahoru je obtížný (nap .
z u ebního oboru na ty letou odbornou školu).  

Jedna studie (NÚOV, 2003b) nazna uje, že žáci, kte í si vybrali vyšší sekundární 
OVP, jsou se svou volbou mén  spokojeni než žáci, kte í vystudovali gymnázium. M že
to být tím, že na gymnázium je nahlíženo jako na prestižní možnost; m že to ale také 
odrážet neinformovanost týkající se profesních a vzd lávacích možností dostupných 
žák m p ed volbou vyššího sekundárního vzd lávání. T i tvrtiny žák  na gymnáziích by 
se, pokud by mohly, znovu rozhodly pro stejný program. V odborných a u ovských 
školách bylo mnoho žák  se svými programy nespokojeno, pouze 17 % žák  by se znovu 
ur it  rozhodlo pro stejný program, 38 % by tak u inilo pravd podobn . Hlavní uvád né 
d vody nespokojenosti s programy byly následující: nezájem o zvolený obor (22 %), 
program není tím, který žák cht l studovat (20 %), zm na plán  (19 %) a p ístup
vyu ujících (17 %). Proto žáci, kte í zvažují možnost studia v odborném vzd lávání, 
pot ebují zvlášt  kvalitní kariérové poradenství. 

Výzkumné studie nazna ují, že dovednosti související s profesní dráhou, nap íklad 
sebeuv dom ní a porozum ní profesním p íležitostem, jsou spojeny s výkony žáka ve 
škole. Ti, kte í dosahují lepších výsledk , jsou p ipraven jší k vyhledání rad a informací a 
mají lepší p edstavu o svém dalším postupu. Žáci vybírající si OVP disponují menší 
mírou dovedností souvisejících s kariérou než ti, kte í volí akademickou dráhu. Proto u 
potenciálních žák  OVP více závisí na tom, jakého kariérového poradenství se jim 
dostane (Transition Review Group, 2005). 

Kariérové poradenství je ú inn jší jako samostatná profese
V eské republice má kariérové a výchovné poradenství v základní škole tendenci 

soust edit se na pokroky žák  ve vzd lávání a na volbu mezi typy vyššího sekundárního 
vzd lávání. V tomto procesu se jako hlavní kritérium uplat ují akademické schopnosti. 
Žák m se doporu uje vybrat si program odpovídající jejich výkon m a známkám. T m, 
kte í mají nejlepší schopnosti, se doporu uje pokra ovat ve všeobecném vzd lávání na 
gymnáziích, a t m, kte í mají horší výsledky, se doporu uje volit OVP. Do obsahu 
kariérového poradenství se odráží to, že žáci vnímají poradce z hlediska jeho výchovné 
role. Studenti vnímají poradce jako pomocníka p i výb ru vzd lávací cesty, nikoli 

                                                     
4. Více informací o problémech p i hodnocení dopadu kariérového poradenství uvád jí Maguire a 

Killeen (2003). 
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povolání. Pr zkum mezi žáky základních škol ukázal, že výchovní poradci jsou nejvíce 
nápomocni p i poskytování poradenství týkajícího se vzd lávacích p íležitostí a p i
testování schopností a zájm  žáka. V oblastech, jako je volba profese, se žáci obracejí 
s žádostí o radu spíše na jiné osoby, než na výchovné poradce (NÚOV, 2003b). 
Výsledkem je, že není zcela jasné, jaké pozornosti a pomoci se dostane žák m volícím 
OVP p i výb ru specializovaného oboru. 

Doložená fakta z jiných zemí ukazují, že pokud je poradenství týkající se výb ru
profese spojeno s poradenstvím zam eným na u ení žák , na sociální problémy a 
problémy v chování, pak je asto poradenství týkající se budoucí profese opomíjeno i
minimalizováno (Fretwell a Watts, 2004; OECD, 2004a; OECD, 2002). Fretwell a Watts 
(2004) zmi ují dva d vody. Zaprvé – poradci stráví v tšinu asu ešením problém
s u ením a chováním menšiny žák , a to na úkor pomoci ostatním žák m s jejich volbou 
další vzd lávací cesty a profese. Zadruhé – poradenství se asto zam uje spíše na 
nejbližší volbu ve vzd lávání než na dlouhodobé plánování profesní dráhy. Je-li navíc 
kariérové poradenství kombinováno s psychologickým poradenstvím, necht jí být asto
žáci vid ni, jak klepají na dve e poradce, protože jejich spolužáci a vyu ující si mohou 
myslet, že mají n jaké vážné osobní problémy. Proto vyhledání poradce za ú elem volby 
profesní dráhy m že být stigmatizující.  

Výsledky zkoumání v eské republice se výrazn  neliší od mezinárodních zjišt ní.
NÚOV (2003a) si všímá, že omezený as p id lený poradenství ve školách p edstavuje 
pro kariérové poradenství závažnou p ekážku. Pro ešení tohoto problému navrhuje 
NÚOV vytvo it samostatnou pozici kariérového poradce, a to krom  již existující pozice 
poradce zabývajícího se osobními problémy a problémy v chování žák . Tato zpráva 
tento návrh podporuje.  

Dovednosti a znalosti pracovník  poskytujících kariérové poradenství mají vliv na 
jeho kvalitu.  

Jako v mnoha jiných zemích, jsou i pro eské žáky zdrojem informací nejd íve rodi e
(Bowes a kol., 2005; Transition Review Group, 2005). Na druhém míst  hledají žáci 
základních škol radu u svých p átel, na t etím míst  na akcích typu „den otev ených 
dve í“ a na tvrtém míst  je internet. Výchovný poradce je až na pátém míst  (NÚOV, 
2003b). Relativn  nízká d v ra v poradenství, které je ve škole k dispozici, vyvolává 
otázku ohledn  jeho kvality. 

Kvalita kariérového poradenství závisí na dovednostech kariérových poradc  (Bowes 
a kol., 2005; Munro a Elsom, 2000). Poradci, tedy i kariéroví poradci, jsou asto školeni 
v programech zam ených na psychologii a pedagogiku, které však mnoho p ípravy na 
kariérové poradenství nenabízejí. Toto je obvyklé zejména v zemích, kde osobní a 
kariérové poradenství jsou spojeny. Kariéroví poradci musejí být dob e informováni o 
vyhlídkách ur itých profesí (v etn  možností zam stnání, typického platového 
ohodnocení a pracovních podmínek) a o vzd lávacích cestách, jež k nim vedou. Proto 
musejí v d t, jak používat informace o trhu práce, a to bývá v psychologických 
programech asto zanedbáváno (Watts, 2009). V po áte ní i další p íprav  kariérových 
poradc  ve Spojeném království integrace kariérových a osobních služeb zam ených na 
ohrožené mladé lidi snížila míru pozornosti v nované otázkám pracovního trhu (Colley a 
kol., 2008). Kariéroví poradci si také musejí pravideln  aktualizovat znalosti o trhu práce, 
o struktu e pr myslu a o kvalifika ních požadavcích, aby mohli poskytovat žák m
poradenství založené na aktuálních a p esných informacích. K tomu asto využívají 
dalšího vzd lávání p i zam stnání.



DOPORU ENÍ PRO OBLAST POLITIKY OVP – 29

U ENÍ PRO PRAXI: P EZKUMY ODBORNÉHO VZD LÁVÁNÍ A P ÍPRAVY PROVÁD NÉ OECD – ESKÁ REPUBLIKA © OECD 2010 

Kariérové poradenství, pokud se poskytuje, m že být naklon no všeobecnému 
vzd lávání a vysokoškolské vzd lávací cest , a to na úkor OVP. Sklon k akademickému 
zam ení m že souviset s tím, že rodi e a škola preferují vysokoškolské vzd lání, což je 
odrazem vysokého spole enského postavení vysokoškolského vzd lávání a pracovních 
míst, jež ho vyžadují (Rainey a kol., 2008). Rovn ž k tomu p ispívá i sociální a 
vzd lanostní profil t ch, kte í poskytují kariérové poradenství. Jedna britská studie uvádí, 
že u itelé byli siln  ovlivn ni svou zkušeností a svým akademicky zam eným vzd láním 
a že ve v tšin  p ípad  postrádali znalosti o u ovství a jeho hodnotách. To asto u itele
vedlo k podpo e mladých lidí v tom, aby pokra ovali v tradi ní akademické cest .
Zatímco rodi e, mladí lidé i zam stnavatelé považovali u ovství za skute n  hodnotnou 
alternativu akademického vyššího sekundárního vzd lávání, sdílelo s nimi tento názor jen 
málo u itel  (Skills Commission, 2009). 

V eské republice je p íprava výchovných poradc  siln  psychologická a je 
orientována akademicky. D sledkem toho je, že poradci nemají dost znalostí o OVP a 
profesích, na n ž OVP p ipravuje, i pochopení pro n . V sou asné dob  se pro eliminaci 
t chto nedostatk  p íprava p i zam stnání ú inn  nevyužívá, protože zapojení poradc  do 
dalšího vzd lávání je nedostate né. Je jasné, že prostor pro zlepšení p ípravy pracovník
odpov dných za kariérové poradenství existuje. 

Kariérová výchova integrovaná do rámcových vzd lávacích program  klade vysoké 
požadavky nejen na kariérového poradce, ale také na mnoho dalších pracovník
zapojených tak i onak do poskytování kariérového poradenství. Existuje riziko, že 
kariérové poradenství bude zanedbáváno, je-li poskytováno jako sou ást jiného p edm tu.
Výsledkem je, že tento model vyžaduje dobrou koordinaci a vedení školy, aby se 
zajistilo, že všichni zapojení pracovníci budou dob e p ipraveni a že školní vzd lávací 
program poskytuje dob e viditelné kariérové poradenství. Tyto náro né úkoly zat žují
školu jak z hlediska asu, tak zdroj . P edstavují výzvu zvlášt  v tom sm ru, jak zjišt ní 
z jiných zemí dokládají, že školy asto nemají k dispozici kapacitu a odbornost, aby 
zajistily mladým lidem kvalitní kariérovou výchovu (National Audit Office, 2004). 

Pro lepší integraci školního poradenství do aktivit škol uvedla (v letech 2005–2008) 
eská republika novou iniciativu, tzv. školní poradenská pracovišt . Zapojilo se do ní 

p ibližn  100 škol, p evážn  základních. Jedním z cíl  bylo posílit spolupráci a 
koordinaci pracovník  školy zapojených do poradenství (NÚOV, 2009). Zejména se však 
zam uje na pedagogické a psychologické otázky. Kvalita kariérového poradenství 
poskytovaného ve t ídách proto stále z stává ne ešena. 

Informace ší ené r znými zp soby se k žák m dostanou s v tší pravd podobností
V tší r znorodost v nabídce kariérového poradenství by zvýšila jeho dosah. Žáci mají 

r zné pot eby a v rámci širokého spektra možností je pravd podobn jší, že naleznou 
takovou, která jim nejlépe vyhovuje, a  už se jedná o osobní kariérové poradenství, 
vyhledávání informací na webu, nebo o zkušenosti z praxe. Diverzifikace také žák m
nabízí r zné pohledy a snižuje riziko p edpojatosti. V systémech, kde peníze jdou za 
žákem a kde školy o žáky sout ží, jsou školy siln  motivované propagovat vlastní 
programy, by  to není vždy v zájmu žáka. Povaha informací, které žák hledá, m že také 
ovliv ovat jeho výb r osoby, která informace poskytuje. Výzkumy nazna ují, že mladí 
lidé si zvlášt  cení informací o práci a profesní dráze, které získají na skute ném 
pracovišti a prost ednictvím kontakt  s pracujícími (Transition Review Group, 2005). A 
opa n , jak ukazují eské zkušenosti, žáci v otázce volby vzd lávací cesty d v ují 
výchovným poradc m.  
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Realizace
V eské republice neexistuje žádný vzd lávací program pro pracovníky v kariérovém 

poradenství. N které vysoké školy s programy pro výchovné poradce nabízejí studium 
zabývající tematickou oblastí „ lov k a sv t práce“5, ale tato praxe není ani dosta ující,
ani systematická. Rozd lení kariérového a výchovného poradenství by v ideálním p ípad
vyžadovalo vytvo ení samostatného programu vedoucího ke kvalifikaci kariérového 
poradce, nebo alespo  vytvo ení specializace zam ené na kariérové poradenství v rámci 
sou asného specializa ního studia pro výchovné poradenství.  

Kvalifika ní systém pro kariérové poradce by zahrnoval nejen poradce p sobící ve 
školách, ale také další odborníky zabývající se kariérovým poradenstvím, nap íklad
kariérové poradce na pracovních ú adech. Jednou z výhod by bylo uznávání a 
p enositelnost dovedností kariérového poradce v rámci t chto dvou institucí, nap . školy 
by mohly najímat kariérové poradce z ú ad  práce a naopak. Jak již vyložila studie 
OECD (OECD, 2004a), kompeten ní rámec pro všechny kariérové poradce také pomáhá 
rozvíjet p íležitosti k postupu u kariérových poradc  (horizontální i vertikální), a tak 
zvyšovat postavení takové profese.  

Vzd lávání a p ípravu pro pozici kariérového poradce je t eba poskytovat pružn jším 
zp sobem, než jak je tomu v sou asné p íprav  výchovných poradc . Mezi možnostmi by 
m lo být dálkové i ve erní studium a také zapo tení kreditu za p edchozí pracovní 
zkušenosti, jež by bylo založené na kompeten ním p ístupu. Poslední zmi ovaný p ístup
bude možný, až národní rámec kvalifikací bude zahrnovat i terciární kvalifikace. Délka 
studia by m la odpovídat dob  nezbytné pro získání klí ových kompetencí a dovedností 
pot ebných pro danou profesi. Dva konkrétní p íklady program  ur ených pro kariérové 
poradce ukazuje ráme ek 2.2.

Ráme ek 2.2 Vzd lávání kariérových poradc  v Anglii a Švýcarsku 
University of East London nabízí postgraduální studium pro kariérové poradenství 

(Postgraduate Diploma in Career Guidance), které mohou studovat osoby s uznaným 
univerzitním i jiným rovnocenným vzd láním. Je možné ho absolvovat bu  za jeden rok v 
denním studiu, nebo za dva až t i roky v dálkovém studiu. Kurz p ipravuje zájemce na práci s 
celou adou skupin klient .

Program zahrnuje: teorii a praxi kariérového poradenství, strategie k prosazování rovných 
p íležitostí v kontextu poradenství, studium trhu práce, vzd lávací systémy a organizaci 
poradenských struktur (OECD, 2004a). 

Kariéroví poradci ve Švýcarsku získávají specializa ní diplom na univerzitách nebo na 
jiných ve ejn  uznávaných institucích. Studenti na univerzitách musejí absolvovat asi 600 hodin 
specializovaného výcviku, studenti v jiných institucích 1 200 hodin. Navíc všichni studenti 
musejí absolvovat dvanáctim sí ní stáž.

Studium zahrnuje p t oblastí: Individuální rozvoj (psychologie u ení a vývojová 
psychologie); jednotlivec ve spole nosti (základní znalosti o sociologii, právu a ekonomii); 
jedinec a sv t práce (vzd lávací systém, volba vzd lávání a profesní dráhy, psychologie 
povolání, trh práce); pracovní metody (diagnostika, kariérové poradenství, monitorování, 
dokumentace a styk s ve ejností); profesní etika, profesní identita a kvalita (Schweizer 
Bundesrat, 2009). 

                                                     
5. Viz nap íklad studijní materiál vytvo ený na Masarykov  univerzit :

www.ped.muni.cz/wtech/elearning/Uvod_do_problematiky_volby_povolani.pdf 
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Rozd lení úloh mezi poradenstvím psychologickým a kariérovým by se m lo odrazit 
také ve školním rozvrhu – hodiny, b hem kterých se mohou žáci obrátit s žádostí o radu 
na kariérového poradce, by m ly být odd leny od asu ur eného psychologickému 
poradenství. To by znamenalo (žádoucí) nár st celkového asu, který by pedagogi tí 
pracovníci strávili kariérovým a psychologickým poradenstvím.  

Lepší využití dalšího vzd lávání p i zam stnání vyžaduje nejen výrazn jší ú ast
kariérových poradc  v dalším vzd lávání, ale také v tší nabídku kvalitní p ípravy. Pro 
posílení zapojení škol a kariérových poradc  do dalšího rozvoje dovedností v kariérovém 
poradenství, by se mohlo další vzd lávání stát pro poradce povinné. Nebo je také možné 
vyvinout sadu pobídek, jež by podporovaly další vzd lávání. editelé škol, vzhledem 
k zna né autonomii jednotlivých škol, by v tomto návrhu m li hrát klí ovou úlohu. Na 
národní úrovni by mohly být vypracovány pokyny týkající se standard  kariérového 
poradenství, ímž se editel m tento úkol usnadní.  

R zné formy nabídky kariérového poradenství by m ly být vnímány jako vzájemn
se dopl ující, nikoli vylu ující. Ráme ek 2.3 popisuje metody zaznamenané v jiných 
zemích, nap íklad krátké praxe na pracovišti a návšt vy na pracovních ú adech.

Ráme ek 2.3 Propojení kariérového poradenství a trhu práce 

Praxe na pracovišti
V Norsku tém  všichni žáci v nižším sekundárním vzd lávání, bez ohledu na to, zda mají 

nebo nemají v úmyslu studovat v programech OVP, mají týdenní praxi na pracovišti v 9. t íd  a 
další praxi na pracovišti v 10. t íd . Školy asto vytvá ejí partnerství s místními firmami, což 
umož uje vým ny mezi žáky a zam stnavateli. V tšina žák  nižšího sekundárního vzd lávání 
v Dánsku má také p íležitost „ochutnat“ skute né pracovní prost edí. Ve v ku od 14 do 16 let 
obvykle absolvují alespo  dv  r zné týdenní praxe na pracovišti (OECD, 2002c). 

V N mecku, Švýcarsku a Rakousku se žáci v programech nižšího sekundárního vzd lávání 
sm ující do u ovských program  ú astní krátkých praxí ve firmách. Jejich ú elem je 
poskytnout mladým lidem bezprost ední pracovní zkušenosti, které jim pomohou vybrat si 
profesní dráhu a nalézt u ovské místo. asto se tyto krátké pracovní praxe realizují b hem 
školních prázdnin, ale žáci se mohou ú astnit praxe i b hem školního roku. Pr zkum mezi 
jedním tisícem žák  v sekundárním vzd lávání ve Švýcarsku prokázal, že tyto krátké praxe na 
pracovišti p edstavují pro jejich volbu profese d ležitý zdroj informací. Firmy nabídly po 
dokon ení praxe 61 % t chto mladých lidí u ovské místo (Herzog a kol., 2004).  

Spolupráce s ú ady práce  
V N mecku federální správa zam stnanosti poskytuje informa ní, poradenské a umis ovací

služby, které souvisejí s možnostmi profesní dráhy po ukon ení školy: tyto služby dopl ují 
úlohy školy týkající se odborného zam ení, a to jak v rámci kurikula, tak prost ednictvím 
programu pracovní praxe, i pokud jde o poradenství týkající se vzd lávací nabídky v rámci 
školy.  

Kariéroví poradci z Federální správy zam stnanosti navšt vují školu jednou za m síc až dva. 
Obvykle organizují jedno dvouhodinové sezení v každé t íd  v p edposledním roce povinné 
školní docházky a dále jsou pak k dispozici pro další setkání ve t ídách, pro poradenství 
v menších skupinkách nebo pro krátké rozhovory týkající se kariérového poradenství 
s jednotlivými žáky. T ídy pak navšt vují informa ní st edisko správy (BIZ), kde se ú astní další 
p ednášky a seznamují se s vybavením st ediska. Následn  mohou st edisko navštívit znovu 
nebo se mohou objednat na delší rozhovor na místním ú adu práce, pokud si tak p ejí. Rodi e
bývají podporováni v ú asti na t chto jednáních (OECD, 2002b). 

V Rakousku po ádají informa ní st ediska (BIZ) p i federálních ú adech práce p ldenní 
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návšt vy pro školní skupiny, které se b žn  po ádají na žádost u itele. Návšt vy škol organizují 
také hospodá ské komory. Zam ují se spíše na odborné než akademické p íležitosti. B hem 
t chto návšt v se žáci dozv dí o r zných povoláních, nebo  se dostanou do skute ného 
pracovního prost edí. Informa ní materiály jsou k dispozici jak v tišt né, tak audiovizuální 
podob . (OECD, 2002a). 

2.3 Pln ní pot eb trhu práce na krajské úrovni 

Problémy

Nedostate ná transparentnost v ízení kraj
V roce 2004 byly v eské republice významné úlohy a pravomoci v oblasti vyššího 

sekundárního školství p eneseny na 14 kraj  (OECD, 2006). Právní rámec (školský zákon 
. 561 ze dne 24. zá í 2004) krom  jiného umož uje kraj m p id lovat školám na základ

krajských kritérií prost edky p ijaté od ministerstva6 , p ijímat i zamítat žádosti škol o 
jejich rozší ení a jmenovat editele škol. Reforma z roku 2004 také poskytla v tší
autonomii jednotlivým školám vyššího sekundárního vzd lávání. V mezích národn
stanoveného rámce mohou upravovat obsah jednotlivých program , rozhodovat o míst ,
kde se zajiš uje odborný výcvik (ve školní díln , nebo ve firm ) a stanovují podmínky 
p ijímacího ízení.

Aby mohl decentralizovaný systém dob e fungovat, musí být transparentní a 
spolehlivý. V tomto sm ru již bylo mnohé vykonáno. Školský zákon vyžaduje, aby 
krajské ú ady stanovily dlouhodobé zám ry vzd lávání a zohlednily p itom vývoj na trhu 
práce, demografický vývoj a další rozvojové cíle kraje. Krajské ú ady a školy sestavují 
výro ní zprávy popisující, eho dosáhly. Tyto zprávy musejí být zve ejn ny.  

Existuje však prostor pro další zlepšení, protože kraje i školy si na své p enesené 
pravomoci teprve zvykají. Srovnání nap í  kraji je obtížné, protože krajské výro ní
zprávy a dokumenty o dlouhodobých zám rech vzd lávání se liší, jak z hlediska 
p edkládaných údaj , tak používanými kritérii pro hodnocení výkonu. Rozhodnutí o 
nabídce v OVP, tedy o jednotlivých studijních oborech, je jedním z d ležitých krajských 
rozhodnutí, kde by v tší transparentnost byla užite ná.

Maximální p ípustný po et žák  v ur itých oborech v ur ité škole stanoví rejst ík škol 
a školských za ízení. V tomto procesu mají krajské ú ady rozhodující roli. Zm ny v 
maximálním po tu žák  navrhují ministerstvu kraje na žádost škol; n které žádosti škol 
jsou kraji zamítnuty. Pokud nedojde k chyb  ve správním ízení, ministerstvo navrhované 
zm ny obvykle p ijímá. Kritéria vedoucí k rozhodnutím však nejsou vždy transparentní. 
Nap íklad jeden krajský ú ad ve výro ní zpráv  uvedl, že požadavky ze škol byly 
vyhodnocovány s ohledem na pot eby zam stnavatel  v kraji. P esto nebylo jedné škole 
povoleno otev ít obor strojírenská a elektrotechnická za ízení, p estože nezam stnanost 
mezi absolventy tohoto oboru byla nižší než u absolvent  jiných obor .

Místní partnerství mezi zú astn nými stranami v etn  zástupc  zam stnavatel  a 
zam stnanc  pomáhají místní samospráv  tím, že zam ují pozornost místních ú ad  na 
iniciativy, které jsou z místního hlediska užite né (OECD, 2004b). V eském kontextu 

                                                     
6. Ministerstvo p id luje prost edky kraj m na základ  po tu žák . V k žáka je p i tomto 

p id lování ur ující kritérium. 
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není jasné, jak dob e jsou tato partnerství zavedena, zda zahrnují všechny klí ové 
zú astn né strany a jaký vliv mají na vzd lávací politiku. Ve v tšin  kraj  existují rady 
hospodá ské a sociální dohody a rady pro rozvoj lidských zdroj , které se skládají ze 
zástupc  kraj , sociálních partner , služeb zam stnanosti, vzd lávacích institucí, škol a 
firem. Neexistuje však žádný formální postup, který by ur oval, kdy a jak mají být r zné 
orgány konzultovány – nap íklad že regionální rady pro rozvoj lidských zdroj  by m ly
být konzultovány nejmén  dvakrát do roka. Zú astn né strany se zapojují dobrovoln  a 
jejich zapojení do OVP se v r zných krajích liší (NÚOV, 2008c). Absence p esných
pravidel konzultací na místní úrovni snižuje transparentnost rozhodovacího procesu a 
zvyšuje riziko, že vliv sociálních partner  bude jen nahodilý.  

Vzd lávací systém nezohled uje dostate n  preference žák  p i jejich volb
vzd lávací cesty nebo p i výb ru konkrétního oboru vzd lání  

Preferencím žák  p i výb ru program  a obor  brání kvóty, které ur ují maximální 
po et míst nabízených v r zných typech škol a oborech vzd lání. Ve vyšším sekundárním 
vzd lávání si žáci vybírají dv ma zp soby. Zaprvé – v tšina žák  si vybírá mezi t emi 
základními typy program : Gymnázium (všeobecné programy), ty leté odborné 
programy a t íleté u ební programy. Zadruhé – v rámci OVP si žáci vybírají obor (nap .
kade nice, stavebnictví, mechanik).  

Poptávka po programech s maturitní zkouškou v posledních letech roste. 
V sou asnosti je poptávka po místech na gymnáziích vyšší než nabídka. Podobná situace 
je i u ty letých odborných program , ale v menší mí e (viz obr. 2.4). Na druhou stranu 
v u ebních programech je k dispozici mnohem více míst, než je zájemc  z ad žák .
V d sledku toho jsou n kte í žáci, kte í nedosáhnou dobrých výsledk  p i p ijímacích 
zkouškách na gymnázium nebo ty leté odborné školy, p esm rováni na u ební obory. 
Omezování rozši ování program  se proto týká hlavn  program  zakon ených maturitou.
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Obr. 2.4 Nabídka a poptávka v oblasti vyšších sekundárních program
Školní rok 2008/2009 

Zdroj:  NÚOV (2009). 

Jak bylo uvedeno v ásti 1.3, sou asný prudký demografický pokles v po tu
dospívajících usnad uje v tšin  žák  získat místo v programu, jaký si vybrali. Z t chto
souvislostí vyplývá, že odborné školy poskytující u ební programy, budou mít 
pravd podobn  výrazný podstav. P edpovídá se, že od roku 2015 by m l po et
absolvent  základního vzd lávání mírn  nar stat (NÚOV, 2009), a proto se poptávka po 
maturitních oborech m že také zvýšit.

V systému OVP jsou nabízené specializace omezovány ur eným po tem míst, která 
mohou jednotlivé školy naplnit. Tyto po ty byly nastaveny v minulosti (vycházely 
z lidských zdroj  a vybavení škol) a kraje je upravují jen mírn , p estože k tomu mají 
pravomoc. Vzhledem k tomu, že podstatný podíl praktické p ípravy je poskytován ve 
školách, zm ny v po tu žák  znamenají pro školy v tší náklady (vzhledem k náklad m
na nová za ízení a materiální infrastrukturu).  Proto zajiš ování OVP je výrazn
ovliv ováno kapacitou škol.  

Doporu ení 3 
Zavést jasn jší postupy a transparentn jší kritéria v oblasti vývoje regionálních 

vzd lávacích plán  (krajské dlouhodobé zám ry vzd lávání a rozvoje vzd lávací
soustavy). Tyto zám ry by m ly posilovat zapojení zam stnavatel  a p i plánování 
nabídky vyššího sekundárního vzd lávání by m ly více zohled ovat volbu žák .
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Podp rné argumenty 
Pro toto doporu ení existují t i argumenty. Zaprvé – d vodem, pro  žáci i rodi e

dávají p ednost p i výb ru program m s maturitou, mohou být relativn  špatné výsledky 
absolvent  u ebních obor  p i uplat ování na trhu práce. Proto by preference žák  m ly 
být respektovány. Zadruhé – v rámci program  OVP se volba žák  v kombinaci s 
pot ebami zam stnavatel  jeví jako nejlepší indikátor poptávky trhu práce. Zat etí – jasné 
postupy a kritéria pro rozhodování zvyšují transparentnost.  

Skute nost, že žáci i rodi e up ednost ují programy zakon ené maturitou, m že
být výsledkem špatného uplatn ní absolvent  u ovských obor  na trhu práce. 

Vyhov ní žák m v jejich preferencích je d ležité p inejmenším ze dvou d vod :
zaprvé – dob e informovaní žáci si vybírají programy nejlépe odpovídající jejich 
schopnostem a zájm m, což vede ke vhodnému výb ru zam stnání a k uspokojující 
profesní dráze; zadruhé žáci vyvíjejí tlak na pracovní a vzd lávací trh tím, že se vyhýbají 
program m, jež se vyzna ují nízkou kvalitou, nebo program m, které vedou 
k neatraktivní a špatn  placené práci. V mnoha zemích je možné doložit, že informace o 
uplatn ní na trhu práce zahrnující informace o mí e nezam stnanosti, platech a 
možnostech profesního postupu mají vliv na to, jaké programy si žáci volí (Borghans, De 
Grip and Heijke, 1996; Skans, 2007). 

V eské republice rychle stoupající poptávka po programech vyššího sekundárního 
vzd lávání zakon ených maturitou (a s tím spojená klesající poptávka po u ebních 
oborech) p edstavuje ur ité dilema, protože mnoho zam stnavatel  si také st žuje na 
nedostatek odborných a technických dovedností. Odpov dí na tuto situaci je v mnoha 
krajích propagace u ebních obor , nap íklad reklamními kampan mi, a omezení 
rozši ování gymnázií a maturitních program . Tým se také b hem své návšt vy dozv d l,
že OVP je asto považováno za pod adn jší studijní možnost a vzhledem k rostoucím 
vzd lávacím ambicím mladých lidí je pro n  stále mén  a mén  atraktivní.

Neatraktivnost u ebních obor  souvisí tém  jist  s horším uplatn ním jejich 
absolvent  na trhu práce, a to ve srovnání s absolventy maturitních program i
vysokoškolského vzd lávání. Míra nezam stnanosti je u erstvých absolvent 7z eteln
nejvyšší mezi absolventy s výu ními listy (viz obr. 2.5), což je v protikladu s tvrzením 
zam stnavatel , že v emeslech p ipravovaných u ebními obory je nedostatek pracovní 
síly.  

                                                     
7. Osoby starší 25 let, které ukon ily školu p ed dv ma lety a mén , v ková hranice pro absolventy 

vysokých škol je stanovena na 30 let. 
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Obr. 2.5 Nezam stnanost mezi erstvými absolventy podle úrovn  vzd lání, 2007  

Zdroj: NÚOV (2008b).  

Není p ekvapivé, že držitelé výu ních list  v pr m ru vyd lávají mén  než ti, kdo 
mají univerzitní vzd lání nebo vyšší sekundární vzd lání zakon ené maturitou (viz obr. 
2.6). Krajská samospráva by m la sv j p ístup p ehodnotit, tyto skute nosti zohlednit a 
dát preferencím žák  v tší váhu.

Obr. 2.6 Porovnání m sí ních hrubých p íjm  podle dosaženého stupn  vzd lání, 2008  

Zdroj: eský statistický ú ad [podle pr zkumu ISPV (Informa ní systém o pr m rných výd lcích, 
Ministerstvo práce a sociálních v cí), www.infoabsolvent.cz]

OVP m že být neatraktivní také proto, že vede k pracovním míst m s nízkým 
spole enským postavením. V jedné krajské zpráv  byla skute nost, že mnoho absolvent
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odborných škol místo toho, aby vstoupili na trh práce, rad ji postupují do terciárního 
vzd lávání, vysv tlena tím, že jednak nemají dostate né znalosti o povolání, ke kterému 
je vedl jejich obor, a také je neuspokojují platové a pracovní podmínky povolání 
(Moravskoslezský kraj, 2008).  

V rámci program  OVP se volba žák  v kombinaci s pot ebami zam stnavatel
jeví jako nejlepší indikátor poptávky trhu práce. 

P i rozhodování o vzd lávací nabídce v sektoru OVP (tj. kolik míst se bude nabízet 
v r zných oborech, nap . kade nice, instalatér apod.) by preference žák  m ly mít váhu. 
Aby se žáci mohli smyslupln  rozhodnout, pot ebují aktuální, p esné a snadno dostupné 
informace o existujících možnostech výb ru a o tom, co mohou od vybrané cesty 
o ekávat. Kariérové poradenství je d ležitým nástrojem poskytujícím tyto informace (viz 
ást 2.2).

Nicmén  volba žák  m že zlepšit shodu mezi OVP a pot ebami trhu práce jen do 
ur ité míry. Zatímco informace o p íležitostech na trhu práce p edstavují d ležitý ur ující 
faktor p i rozhodování žák , do procesu rozhodování vstupují i další faktory, jako rodinné 
zázemí, v k, pohlaví, vzdálenost od domova a vliv vrstevník  (Heckhausen a Tomasik, 
2002; Dustman, 2004). P íklady z jiných zemí ukazují, že systémy postavené výhradn  na 
volb  žák  mohou vést k nesouladu mezi nabídkou OVP a pot ebami trhu práce. Ve 
Švédsku se nabídka obor  ve vyšším sekundárním OVP v sou asné dob  ur uje
p edevším na základ  preferencí žák . P ezkum politiky provád ný OECD došel 
k záv ru, že volba žák  nesouhlasí zcela s pot ebami trhu práce, protože poptávka po 
n kterých oborech OVP (nap íklad audiovizuální obor) je vysoká, p estože 
zam stnavatelé nemají o získanou kvalifikaci zájem a uplatn ní na trhu práce je špatné. 
Z tohoto d vodu by nabídka obor  m la vycházet jak z preferencí žák , tak z pot eb
zam stnavatel . Uskute ovat tento úkol je obtížné, ale jedním ze zp sob  toho 
dosáhnout je poskytování p ípravy na pracovišti, ímž zam stnavatel dává najevo sv j
zájem o ur ité dovednosti. 

Tím, že je zam stnavatel ochotný zajistit p ípravu na pracovišti, ovliv uje tak zárove
po et a nabídku míst v OVP. V n kterých zemích je nabídka specializací v OVP s 
p ípravou na pracovišti ve firmách úzce spojena. Pokud žáci ve Švýcarsku nemají 
zajišt né místo ve firm  pro p ípravu na pracovišti, nemohou za ít studovat v u ovském 
programu.  

Jasné postupy a kritéria pro rozhodování zvyšují transparentnost 
Decentralizace, tj. postoupení pravomoci rozhodování z úst edního ú adu na místní 

orgány, m že mít r znou podobu. Ve vzd lávání decentralizace asto znamená nejen 
ud lení v tších pravomocí místním orgán m, ale také jednotlivým školám. Pro ud lování 
v tších pravomocí místním složkám hovo í to, že tyto mohou poskytovat vzd lávací
služby efektivn ji, nebo  lépe rozumí místním podmínkám a pot ebám.  

Avšak decentralizace m že také zap í init složit jší, a tudíž i slabší zajiš ování 
kvality. V kvalit  poskytování pak mohou být mezi jednotlivými lokalitami a školami 
zna né rozdíly. Decentralizovaný rámec poskytovaných služeb tak vyžaduje, aby se 
místní orgán odpov dný za školství zodpovídal jak sm rem k centrální úrovni, tak v i
místnímu spole enství (Di Gropello, 2004). Taková odpov dnost spojená se skládáním 
ú t  vyžaduje transparentnost. Aby bylo možné hodnotit práci, kterou odvád jí kraje a 
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školy, je nutné zavést jasné standardy, v etn  o ekávaných výsledk , a postupy, které 
mají být dodržovány.  

Jasn jší kritéria, kterými by se ídila nabídka poskytovaného vzd lávání na vyšší 
sekundární úrovni, by proto do procesu vnesla více transparentnosti a legitimnosti, a tím 
by zvýšila i kvalitu rozhodování na krajské úrovni. Volba žák  a pot eby zam stnavatel
vyjád ené nabízenými praxemi na pracovištích by se mohly stát jedn mi z hlavních 
kritérií p i plánování nabídky poskytování OVP. Krajské ú ady asto mají dobrý p ehled
o kvalit  výuky ve školách, za n ž odpovídají, a tyto v domosti mohou využívat p i
sestavování vzd lávací nabídky v jednotlivých školách (mohou nap íklad odm ovat 
školy, které spolupracují se zam stnavateli). Bez jasných pokyn  a standard  je však 
obtížné taková rozhodnutí zd vod ovat a ospravedl ovat, a proto mohou být vnímána 
jako nespravedlivá nebo nahodilá. A na druhou stranu rozhodnutí, která adekvátním 
zp sobem neodrážejí zájmy žák  nebo zam stnavatel , se v systému postrádajícím 
transparentnost objevují s v tší pravd podobností. Jasn  stanovená kritéria by také 
pomohla identifikovat, které školy a kraje si vedou zvlášt  dob e a které využívají pro 
zlepšování výkonu inovativní p ístupy. To by umožnilo, aby se sdílely informace o dobré 
praxi.

Hodnocení decentraliza ních reforem ve školství v jiných zemích, nap . v Polsku i
ve Švédsku, ukazují, že výsledky reforem jsou asto pozitivní, ale že jasné standardy a 
cíle vzd lávacího systému by mohly fungování decentralizovaného systému dále zlepšit 
(Herbst, 2008; Lundhal, 2002). Tento p ístup odpovídá širším princip m dobrého ízení
decentralizovaných systém  v dalších oblastech ve ejné politiky (viz nap . OECD, 2003). 

Realizace
Výro ní zprávy z jednotlivých kraj , zabývající se sou asnou situací ve vzd lávacích 

systémech a vzd lávací strategií pro nadcházející roky, jsou dostupné všem 
ob an m eské republiky. Jasn jší kritéria pro posuzování úsp chu vzd lávání v krajích 
by procesu pomohla tím, že by poskytla transparentn jší základ pro hodnocení. Pro 
hodnocení poskytovaného vzd lávání a plánování nabídky ve vyšším sekundárním 
vzd lávání v OVP na úrovni kraj  a škol lze využít kritéria, jako jsou preference žák  a 
zájem zam stnavatel  o obor vzd lání (ten je m en jejich ochotou poskytovat žák m
p ípravu na pracovišti). O po tu míst v jednotlivých školách, a to zejména v u ebních 
oborech, by mohlo být rozhodnuto na základ  zlepšení ve výuce všeobecných dovedností, 
jelikož je to prost edek pro zlepšení kvality ve velmi d ležité oblasti. N která kritéria 
mohou být zavedena na celostátní úrovni, n která mohou stanovit kraje, aby lépe 
vyhovovala místním pot ebám.  

Pro stanovení, zda standardy jsou pln ny, jsou nutné indikátory. Obvykle se skládají z 
indikátor  vstupních (tj. dostupné prost edky, zdroje) a indikátor  výstupních (tj. po et
absolvent , nezam stnaných apod.). Optimální soubor vybraných indikátor  je takový, 
který poskytuje dobrý obraz výkonu, aniž by vytvá el nadm rnou administrativní zát ž. 
Dosažení správné rovnováhy mezi t mito dv ma cíli m že být obtížné. Jednou 
z možností by bylo – podle studie OECD o politice regionálního rozvoje – za ít s 
jednoduchým souborem indikátor  a postupn  jej upravovat nebo rozši ovat, pokud to 
bude nutné (OECD, 2009).  

Proces ve ejných konzultací rovn ž vyžaduje zapojení širokého okruhu zú astn ných 
stran (nap . zam stnavatel , odbor , rodi ) a též pokyny týkající se toho, jak by m ly
konzultace probíhat. Nap íklad ob an m, kte í v sou asnosti mohou nahlédnut do 
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krajských dokument  na webu, by mohla být dána p íležitost vyjad ovat se k vzd lávacím 
zám r m kraje ješt  p ed tím, než jsou schváleny krajskými orgány.  

2.4 Více p ípravy na pracovišti a zvýšení její kvality 

Problém

P íprava na pracovišti je využívána omezen
Odborný výcvik p edstavuje v u ebních oborech p ibližn  35–45 % doby výuky 

(NÚOV, 2009). Školy rozhodují, zda se výcvik realizuje ve školních dílnách nebo 
v podniku. N kte í žáci absolvují veškerý sv j odborný výcvik ve škole (školský zákon .
561, § 65 odst. 2).  

Podobn  je tomu i ve ty letých odborných programech, školy odpovídají za 
organizaci odborného výcviku, p i emž jeho rozsah a obsah stanoví rámcový vzd lávací 
program. Ve ty letých oborech by nejmén  4 týdny praxe m ly zahrnovat i praktické 
zkušenosti (nap íklad rámcový vzd lávací program 26-41-M/01 Elektrotechnika), ale 
op t platí, že škola m že organizovat praxe bu  v podnicích, nebo ve školních dílnách 
(NÚOV, 2008c). Z tohoto d vodu poskytování p ípravy na pracovišti v u ebních a 
studijních (maturitních) oborech OVP závisí velmi na možnostech jednotlivých škol.  

Informace o poskytování p ípravy na pracovištích ve vyšším sekundárním OVP 
nejsou systematicky shromaždovány, což kontrastuje s jinými oblastmi problematiky 
OVP, které jsou dokumentovány mimo ádn  dob e. Dostupné údaje o poskytování 
p ípravy na pracovišti se mezi sebou podle zdroj  liší:  

• Jedna eská studie uvádí, že žáci OVP by m li ást svého odborného výcviku 
absolvovat v podnicích. Auto i odhadují, že pouze 35 % žák  v u ebních oborech 
projde praktickou p ípravou na pracovišti. Ve ty letých odborných programech 
se k praxi v podnicích dostane asi 90 % žák , ale tém  t etina t chto praxí netrvá 
více než 3 týdny (Czesana a kol., 2007). 

• V pr zkumu PISA 2006 byli dotazováni editelé škol, zda jejich patnáctiletí žáci 
absolvují n jaký výcvik v místních podnicích v rámci aktivit školy. Podle tohoto 
pr zkumu 20 % u iliš  v eské republice nenabízí žádný druh výcviku u místních 
zam stnavatel , u 40 % škol absolvuje výcvik u místních zam stnavatel  mén
než polovina žák  a pouze u 40 % u iliš  projde výcvikem u místních 
zam stnavatel  v tšina žák . Poskytování výcviku v maturitních oborech OVP je 
ješt  nižší, ale to m že být proto, že praxe probíhá u žák  starších patnácti let, na 
které se studie PISA nevztahuje.

• Pr zkum mezi školami provád ný v NÚOV zjistil, že zhruba t etina ze vzorku 
škol OVP (jak u iliš , tak odborných škol) nedokázala pro své žáky zajistit 
odborný výcvik v podnicích. Tyto výsledky mohou být nadhodnocené. Dotazník 
byl rozeslán do 173 škol OVP a pouze 83 škol odpov d lo. Je možné, že u škol 
t sn  spolupracujících s podniky, je pravd podobnost zaslání odpov di v tší.
Následn  proto tento výsledek m že vykazovat v tší podíl škol, které jsou 
v zabezpe ení p ípravy na pracovišti pro své žáky úsp šné, než je tomu ve 
skute nosti.
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D kazy jsou neúplné, ale v zásad  ukazují, že p íprava na pracovišti se využívá 
ve vyšším sekundárním OVP, a to jak v u ebních, tak maturitních oborech, jen omezen .
To se shoduje s názory r zných zú astn ných stran, se kterými se tým OECD b hem
návšt v setkal. 

Zajiš ování kvality p ípravy na pracovišti je nedostate né nebo neexistuje 
Forma odborné p ípravy na pracovišti je z velké ásti stanovena místn

prost ednictvím smlouvy podepsané školou a zam stnavatelem (nikoli však žákem). 
(N které aspekty odborného výcviku na pracovišti, nap íklad odm nu žák  za 
produktivní práci i bezpe nostní podmínky, upravuje zákon.) Analýza dvou smluv
  (http://is.muni.cz/th/173782/pedf_b/Priloha01_smlouva_s_partnery.pdf,
spolupráce SOŠ a SOU Kladno, Dubská s firmami: http://pdp.socialni-
partnerstvi.cz/search/browse) nazna uje, že smluvní podmínky se mohou zna n  lišit. 
Nap íklad v jednom dokumentu byly jedinými požadavky kladenými na instruktory 
zákonné zam stnání a dovednosti odpovídající dané práci, zatímco v druhém dokumentu 
se škola zavazovala k tomu, že proškolí žáky v bezpe nosti, a zam stnavatel, že vybere 
mezi osv d enými pracovníky vhodné instruktory. Kvalita výcviku se bude proto lišit 
podle podmínek jednotlivých škol a zam stnavatel , takže n které praxe na pracovišti 
mohou být vysoce kvalitní, ale jiné nikoliv.  

Školy také odpovídají za kontrolu kvality výcviku v podnicích, ale neexistují žádné 
jednotné požadavky na to, jak by se tato kontrola m la provád t. Obvykle u itel ze školy 
navšt vuje žáky b hem jejich výcviku v areálu podniku, aby se ujistil, že je dodržována 
smlouva, kterou mezi sebou škola a podnik uzav ely. Není jasné, zda u itelé a 
zam stnanci podniku mají dostatek informací a nástroj , aby mohli zajistit, že 
poskytovaný výcvik spl uje standardy kvality. Smlouvy proto samy o sob  nemohou 
zajistit komplexní zajišt ní kvality p ípravy na pracovišti. 

Nedostate ný zájem zam stnavatel  poskytovat p ípravu na pracovišti 
Nedostate nou spolupráci mezi školami a firmami považují za problém školy i 

zam stnavatelé. Pr zkum odhalil, že z pohledu škol je nedostate né zapojení 
zam stnavatel  jednou z hlavních p ekážek efektivn jší spolupráce škol a firem, jež by se 
m la týkat takových záležitostí, jako je slad ní obsahu OVP a pot eb zam stnavatel
nebo poskytování pracovních zkušeností i kariérového poradenství žák m. Podle škol za 
nedostate né zapojení firem do OVP mohou též legislativní p ekážky a nedostatek 
prost edk  pro zam stnavatele, kte í poskytují žák m výcvik (NÚOV, 2008c). 
Zam stnavatelé si zase st žují na nedostate nou p ipravenost absolvent  pro práci a 
požadují delší a kvalitn jší odborný výcvik a t sn jší spolupráci škol a zam stnavatel .

Tento nesoulad mezi o ekáváními škol a firem m že odrážet slabou tradici 
spolupráce škol a firem od dob pádu komunismu a absenci vhodných cest, kterými by 
mohli zam stnavatelé komunikovat s politickými initeli. Dalším faktorem m že být 
absence vhodných pobídek pro podniky a školy, aby poskytovaly výcvik na pracovišti. 

eští zam stnavatelé si mohou ode ítat z da ového základu náklady na výcvik stávajících 
zam stnanc , nikoli však žák  (u ). Výsledkem je, že firmy mohou rad ji p ipravovat 
nov  p ijaté zam stnance než žáky (u n ). Tento da ový mechanismus je proto 
potenciáln  deforma ní.
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Zavedení opat ení pro nár st podílu p ípravy na pracovišti
Vláda plánuje prosazovat p ípravu na pracovišti pomocí souboru nových opat ení,

která mj. zahrnují: finan ní pobídky pro podniky poskytující p ípravu na pracovišti, 
školení instruktor  ve firmách a posílení zapojení sociálních partner  do OVP (MŠMT, 
2008). Mnohá z t chto opat ení, nap . lepší kontrola kvality, se shodují s doporu eními 
OECD, viz níže uvedené doporu ení týkající se p ípravy na pracovišti. U n kterých 
z nich, nap íklad u dotací na výcvik, by však bylo vhodné d kladn  zhodnotit jejich 
potenciální následky.  

Doporu ení 4 
Prost ednictvím zavedení národního rámce pro odbornou p ípravu na 

pracovišti systematicky zlepšovat kvantitu i kvalitu p ípravy na pracovišti, a to jak 
v t íletých, tak i v ty letých programech. Sou ástí rámce by m lo být zavedení 
cílených pobídek pro školy, zam stnavatele i žáky a zavedení národních standard
pro realizaci odborné p ípravy na pracovišti. Vše by m lo být podpo eno ú inným
zajiš ováním kvality. 

V tomto sm ru vítáme nové iniciativy vlády. 

Podp rné argumenty 
Pro toto doporu ení existují ty i argumenty. Zaprvé – ekonomické a pracovní 

souvislosti nahrávají rozši ování p ípravy na pracovišti. Zadruhé – rozší ení p ípravy na 
pracovišti by bylo p ínosné pro zam stnavatele i žáky. Zat etí – dob e cílené pobídky, 
v etn  dotací a nových smluv o výcviku na pracovištích, by mohly pomoci zvýšit podíl 
p ípravy na pracovišti. Za tvrté – jasné standardy pro p ípravu na pracovišti zajistí její 
kvalitu a zvýší podíl v jejím poskytování.  

Ekonomické a pracovní souvislosti nahrávají rozši ování p ípravy na pracovišti. 
Zem  uplat ují r zné p ístupy, aby p ipravily mladé lidi na trh práce, po ínaje

duálním systémem, kdy je u ovská p íprava sou ástí formální výuky, a kon e
americkým modelem, kde mohou mladí lidé získávat pracovní zkušenosti neformáln
mimo školní systém v áste ných pracovních úvazcích nebo formou rotace pracovních 
pozic (viz nap . Harhoff a Kane, 1997). P i rozhodování, jaký model bude v ur itém 
národním kontextu nejú inn jší, je t eba brát v úvahu regulaci trhu práce a strukturu 
pr myslu.  

P íprava na pracovišti v rámci po áte ní odborné p ípravy m že být významn jší 
v t ch systémech, kde jsou mzdy stla eny a kde p ísná ochrana trhu práce zvýhod uje ty, 
kte í jsou již zam stnáni. V takovém kontextu m že být p echod ze školy do zam stnání
pro mladé lidi obtížný, pokud by neexistovaly formální cesty vedoucí k zam stnání, jakou 
je nap íklad p íprava u . Spole nosti neposkytují výcvik na pracovišti, pokud z toho 
nemají výhody. Získávání dobrých zam stnanc  poskytováním p ípravy na pracovišti je 
silná pobídka. Taková pobídka je nejsiln jší tehdy, pokud je pro jednotlivce obtížné i
neatraktivní m nit zam stnavatele a pokud si zam stnavatelé své pe liv  vybrané 
zam stnance mohou udržet. Naopak na deregulovaném trhu práce s vysokou fluktuací 
pracovník  a flexibilními mzdami mohou mladí lidé nalézt své první místo snadn ji – 
asto jsou to ale nejistá a do asná místa. M že však pro n  být obtížné p ejít do 

stabiln jšího zam stnání a vyhnout se riziku setrvání na nekvalifikovaném, špatn
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placeném a neatraktivním míst . Také platí, že na deregulovaném pracovním trhu mají 
zam stnavatelé menší zájem poskytovat výcvik p enositelných dovedností, protože je zde 
vyšší riziko, že vyškolení pracovníci skon í u konkurence.  

Pro utvá ení systému OVP jsou d ležité i další faktory, nap íklad úrove  organizace 
sociálních partner  (zástupc  zam stnavatel  a zam stnanc ) a jejich zapojení do OVP 
(viz ást 2.6).

V tomto rámci jsou v eské republice relevantní následující faktory. 

• Mezinárodní srovnání ukazuje, že v eské republice existuje silná ochrana pro 
zam stnance se stálým pracovním místem, ale jen minimální omezení pro 
do asná pracovní místa8 (více informací viz Baranowska a Gebel, 2008). 
Spole nosti však „nestandardní“ pracovní místa, nap . místa na áste ný úvazek a 
do asné smlouvy, používají jen z ídka. Do asné smlouvy p edstavují mén  než 
10 % všech smluv (statistiky OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx).

• Mladí eši (15–24 let) mají tendenci z stat déle na jednom pracovním míst  než 
jejich prot jšky v jiných zemích OECD. V roce 2007 strávilo 64 % mladých 
eských pracovník  více než 1 rok u jednoho zam stnavatele, v Dánsku to bylo 

43 %, ve Francii 48 %, v Irsku 55 % a v N mecku 58 % (statistiky OECD, 
http://stats.oecd.org/Index.aspx.).

• Velké regionální rozdíly v mí e nezam stnanosti v eské republice nazna ují, že 
geografické mobilit  pracovní síly stojí v cest  pravd podobn  p ekážky (OECD, 
2008a).

• Zapojení sociálních partner  do OVP se s podporou vlády zlepšuje (viz ást 2.6).

• Ú ast dosp lých v dalším vzd lávání je v eské republice podle standard  OECD 
nízká (OECD, 2008b, tabulka C5.1a), což nazna uje, že možností rekvalifikace 
pro ty, kte í opustili školu, není mnoho. (Tato situace se m že zlepšit v d sledku
nedávných iniciativ zam ených na zvýšení ú asti dosp lých ve vzd lávání a 
p íprav .)

Celkov  se dá íci, že nízká mobilita pracovní síly, nízká ú ast dosp lých v p íprav  a 
nízké využívání nestandardních pracovních míst nazna ují, že více p ípravy na pracovišti 
m že zlepšit soulad mezi poptávkou a nabídkou dovedností, a to díky lepšímu souladu 
dovedností absolvent  a pot ebami zam stnavatel , jehož tak bude dosaženo již p ed
podepsáním pracovní smlouvy.  

Ochota zam stnavatel  poskytovat p ípravu na pracovišti závisí do jisté míry na 
ekonomických cyklech (podrobn ji viz nap . Brunello, 2009). Úsp ch reformy zam ené
na zvýšení podílu p ípravy poskytované na pracovišti bude proto rovn ž záviset na 
ekonomických souvislostech. Vytvo ení nového systému p ípravy na pracovišti je 
náro n jší než udržování stávajícího systému, protože b hem obtížných období mohou 

                                                     
8. Právní opat ení na ochranu zam stnanc  (Employment protection legislation - EPL) ovliv ují, 

jak nákladné je pro zam stnavatele najímat a propoušt t pracovníky. Pom ují se v indexech 
OECD, které odrážejí právní p edpisy upravující trvalé a do asné pracovní pom ry. Obvyklé 
právní pracovní p edpisy ur ují pravidla pro najímání a propoušt ní pracovník  v trvalém 
pracovním pom ru, podmínky výpov di a odstupné. Právní p edpisy pro do asné pracovní 
pom ry upravují užití do asných smluv, jejich prodlužování i maximální trvání a také fungování 
agentur zprost edkovávajících do asnou práci. 
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být zam stnavatelé mén  ochotní se zavázat k nevyzkoušeným formám p ípravy
s nejistými výsledky.  

V d sledku globálního ekonomického poklesu stoupla v minulém roce podstatn
nezam stnanost mladých ech , ovšem mén  prudce než v mnoha zemích OECD9 (viz 
obr. 2.7). Prudký demografický pokles absolvent  škol áste n  dopad krize 
na nezam stnanost mladých zmírní, takže navzdory ekonomickému poklesu budou 
zam stnavatelé mladé dob e vyu ené absolventy i nadále pot ebovat.  

Obr. 2.7. Zm na míry nezam stnanosti v letech 2007–2008 a 2008–2009  

Zdroj: Eurostat 

                                                     
9. Nezam stnanost mladých je citliv jší na podmínky ekonomického cyklu než nezam stnanost 

dosp lých (OECD, 2008a). 
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Rozší ení p ípravy na pracovišti by bylo p ínosné pro zam stnavatele i žáky. 
Podle jednoho pr zkumu je nedostatek praktických pracovních zkušeností považován 

v tšinou zam stnavatel  za jeden z hlavních d vod  odmítnutí uchaze  o zam stnání 
(NÚOV, 2008b). Zam stnavatelé se domnívají, že p íprava na pracovišti by žák m
pomohla získat realistickou p edstavu o dané profesi, o vyhlídkách na postup v profesní 
dráze a o pracovních podmínkách (jako jsou nap . pracovní doba i platové ohodnocení). 
To je d ležité vzhledem k tomu, že noví absolventi mají nedostate né znalosti o 
pracovních místech, pro n ž se rozhodli (NÚOV, 2008c). 

Zjišt ní z mnoha zemí potvrzují, že více p ípravy na pracovišti v programech OVP je 
p ínosné pro žáky i zam stnavatele (Field a kol., 2009). Dovednosti, jako je týmová práce 
a komunikace, se osvojují lépe v autentickém pracovním prost edí. Jednání 
s rozzlobeným zákazníkem v hotelu nebo zvládání napjatých vztah  mezi kolegy v práci 
není snadné simulovat ve školní díln  (Aarkrog, 2005).  

P íprava ve firm , p i níž se využívají nejmodern jší technologie a za ízení 
obsluhované zkušenými zam stnanci, m že být cenov  úsporným zp sobem výcviku, 
protože v tšina institucí odborného vzd lávání si takové vybavení nem že dovolit. Jedna 
dánská studie (Westergaard a Rasmussen, 1999) porovnává ve ejné náklady na u ovský 
program, v n mž se firmy podílí na praktické p íprav , a náklady na program OVP 
zajiš ovaný pouze ve škole. Studie zjistila, že OVP ve škole je nákladn jší než OVP 
s p ípravou na pracovišti, kterou zajiš ují zam stnavatelé, a to i se zapo tením dotace, 
kterou spole nosti zajiš ující p ípravu dostanou. 

Jedním z potenciálních p ínos  p ípravy na pracovišti je efektivn jší nábor. P íprava 
umož uje zam stnavatel m zjistit schopnosti a dovednosti žák  a získat pro 
zam stnanecký pom r ty, které považují za nejschopn jší. Nábor prost ednictvím
p ípravy je také mén  nákladný než nábor externí (Dohmen, 2007). P ínos, kterého je 
dosaženo zjišt ním produktivity potenciálních zam stnanc , je v tší na n kterých trzích 
práce, nap . tam, kde zam stnavatelé vyplácejí platy, které jsou z d vodu nedostatku 
informací nebo vysokých náklad  na mobilitu nižší než produktivita jednotlivc  (viz 
nap . Brunello a De Paola, 2004). P íkladem mohou být firmy v N mecku, kde je trh 
práce regulován a mobilita u  a zam stnanc  omezená. Firmy proto využívají p ípravu 
na pracovišti ve sv j prosp ch tak, že si p i ní vyhledávají potenciální zam stnance
(Dionisius a kol., 2008). Firmy mohou mít p ínos i z produktivní práce žák  b hem 
p ípravy.  

Dob e cílené pobídky by mohly pomoci zvýšit podíl p ípravy na pracovišti 

Ú inek dotace na školy
eská vláda nyní plánuje, že firmám poskytujícím p ípravu na pracovišti nabídne 

další pobídky. Podle navrhovaného opat ení by školy mohly p esouvat ást svých 
prost edk  (normativ), které by jinak použily na odborný výcvik ve školních dílnách, 
zam stnavatel m, kte í p ípravu zajiš ují. Pro školy však tato úprava m že být t žko
proveditelná, protože nebudou chtít nebo moci propustit u itele, jejichž úvazek by se 
snížil tím, že by se praktická p íprava p esunula do firem. P íprava na pracovišti ve 
firmách se vyjednává mezi školou a firmou každý rok znovu a mezi jednotlivými lety se 
m že zna n  lišit. V takto rychle se m nících podmínkách je plánování personální 
strategie ve školách velmi obtížné. Dále také platí, že pokud odborný výcvik bude 
probíhat ve firmách, vybavení školních dílen nebude dostate n  využíváno. Z toho plyne, 
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že školy zatím nemají dostate n  silnou motivaci k tomu, aby využívaly co nejvíce 
výcvik na pracovišti ve firmách.  

P i povzbuzování škol ke spolupráci se zam stnavateli mohou hrát aktivn jší úlohu 
kraje tím, že stanoví správné pobídky, nap íklad udržováním i rozši ováním obor  ve 
školách, které byly schopny zavést kvalitní p ípravu na pracovišti, a tak odm ovat jejich 
úsp ch a pobízet k n mu.  

Dotace jako pobídka pro zam stnavatele
Zkušenosti z r zných zemí ukazují, že dotace pro zam stnavatele mohou rozši ovat 

nabídku p ípravy na pracovišti, ale jen za ur itých podmínek. Jedna dánská studie zjistila, 
že ú inek dotace závisí na odv tví. Nap íklad se ukázalo, že dotace zvýšila podíl 
u ovské p ípravy ve výrobních odv tvích, správním odv tví a obchodu, ale nikoli ve 
stavebnictví i pohostinství. Ostatní faktory, nap . zám r podniku nabrat nové 
zam stnance, m ly na tvorbu nových u ovských míst výrazn jší dopad než dotace. To 
znamená, že firmy si žádají u n  z d vodu budoucí pot eby pracovní síly, velikost dotace 
má až druho adý význam (Westergaard-Nielsen a Rasmussen, 1999). Švýcarská studie 
(Muehlemann a kol., 2007) zjistila, že dotace by mohla mít zna ný vliv na firmy, které 
žádnou p ípravu na pracovišti neposkytují, ale nerozši uje p ípravu na pracovišti v t ch
firmách, které ji již zajiš ují.  

Na rozdíl od Švýcarska a Dánska je zapojení zam stnavatel  do OVP v eské 
republice relativn  malé. Pro v tší zapojení do p ípravy na pracovišti by proto eským 
firmám pomohlo výrazn jší povzbuzení. Z tohoto d vodu by ur itá finan ní podpora 
firmám mohla pomoci stimulovat nabídku p ípravy na pracovišti. Má-li se nalézt pro 
eské prost edí nejvhodn jší ešení, je t eba pe liv  vyhodnocovat a monitorovat 

výsledky nových iniciativ.  

Smlouvy o poskytování výcviku 
Smlouvy o poskytování odborného výcviku podepisují v eské republice škola a 

firma, nikoli však žáci. Toto uspo ádání se liší od Rakouska, Dánska, N mecka,
Nizozemska, Norska a Švýcarska, kde smlouvu spolu se zam stnavatelem podepisuje i 
u e . Z t chto zemí pouze v Dánsku a Nizozemsku podepisuje smlouvu také škola 
(Kuczera, dosud nepublikováno).  

Existují dobré d vody, pro  následovat praxi ostatních zemí a nechat žáky 
podepisovat smlouvy. U ovská p íprava p edstavuje pro žáky p íležitost vyzkoušet si 
skute nou práci se všemi p íslušnými právy a povinnostmi. B hem výcviku žáci dodržují 
pravidla, která platí pro všechny zam stnance, nap . musejí být ráno v as v práci, musejí 
dodržovat bezpe nostní p edpisy a stejn  jako ostatní zam stnanci jsou za svou práci 
placeni (odm ny vyplácené u m jsou zpravidla nižší než platy zkušených pracovník ).
Podmínky výcviku jsou uvedeny ve smlouv  o poskytování odborného výcviku a 
podepsáním této smlouvy žák tyto podmínky p ijímá. To napomáhá u žák  vytvá et pocit 
odpov dnosti a p edstavuje významný prvek iniciace do pracovního života.  

Jasné standardy zajiš ují kvalitu p ípravy
„Standardy“ p ípravy na pracovišti jsou závazným souborem pravidel, které definují, 

jak p íprava probíhá: zahrnují obsah a délku, požadavky na kvalifikaci instruktora a 
zp sob, jakým se hodnotí získané zp sobilosti. Obvykle bývají stanoveny na národní 
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úrovni, p i emž místní orgány a školy mají r znou odpov dnost. N které prvky tohoto 
rámce již v eské republice existují a cílem vlády je dále je rozvíjet. Nová vládní 
strategie, tj. Ak ní plán podpory odborného vzd lávání (MŠMT, 2008) si nap íklad jasn
klade za cíl spolu s rozší ením p ípravy na pracovišti i posílit její kvalitu. Závazná 
pravidla sjednaná na národní úrovni by p edstavovala užite ný dopln k.

Vysoké standardy výcviku v podnicích zajiš ují, že žáci nejsou využíváni jako levná 
pracovní síla a že si mohou rozvíjet širší profesní dovednosti, které jsou p enositelné i do 
jiných podnik  v oboru. Typickým ekonomickým argumentem je, že firmy nemají 
žádnou motivaci hradit náklady na výcvik p enositelných dovedností na dokonale 
konkuren ních trzích, protože tyto dovednosti m že zam stnanec snadno využít u jiného 
zam stnavatele za vyšší plat – což je pak výhodné pro zam stnance, ale nikoli pro 
podnik, který hradil náklady na jeho výcvik. Z toho plyne, že spole nosti mívají tendenci 
nabízet p ípravu spíše specifickou pro danou firmu než obecnou. V praxi ovšem, 
z d vodu r zných nedokonalostí trhu, firmy poskytují ur itý výcvik p enositelných 
dovedností, ale asto ne v dostate né mí e. Aby se zajistilo, že zam stnavatelé poskytují 
u m p enositelné dovednosti, m ly by pokyny pro p ípravu na pracovišti stanovovat 
o ekávané výsledky výcviku vyjád ené cílovými kompetencemi v etn  p enositelných 
dovedností.  

P i chyb jící regulaci jsou žáci vystaveni riziku, že budou využíváni jako levná 
nekvalifikovaná pracovní síla, protože žáci mohou rychle dosáhnout produktivity 
v úlohách vyžadujících nízkou kvalifikaci s minimálním výcvikem. P íprava žák
v omezeném rozsahu dovedností je proto pro zam stnavatele krátkodob  výhodná. To 
však nutn  neznamená, že dochází k vzájemné vým n  mezi produktivitou žák  a 
kvalitou výcviku. Švýcarsko p edstavuje vynikající p íklad toho, jak vysoce kvalitní 
standardy zvyšují krátkodobý p ínos pro zam stnavatele. Dv  t etiny švýcarských firem 
poskytujících p ípravu dosahují na konci u ovského období istého p ínosu z výcviku. 
Je zajímavé, že se švýcarským spole nostem da í vyrovnávat náklady tím, že za azují
u n  k úkol m, které by jinak byly provád ny kvalifikovanými pracovníky (srovnání 
úkol  provád ných u ni v N mecku a Švýcarsku a dopad na náklady a p ínosy 
spole ností naleznete v publikaci Dionisius a kol., 2008). Švýcarské spole nosti se 
zpravidla snaží ke konci výcvikového období dosáhnout plné návratnosti svých investic 
do u , protože vysoká mobilita pracovní síly omezuje hodnotu u ovství jako nástroje 
pro nábor pracovník 10. P ísné zásady kvality vyžadují, že poskytování výcviku na 
pracovišti je pro zam stnavatele relativn  nákladné. Musejí proto svou investici získat 
zp t tak, že nechávají u n  provád t kvalifikovanou práci vysoké hodnoty (Dionisius a 
kol., 2008).  

Realizace

Dopad reformy v p íprav  na pracovišti na ve ejné výdaje 
Odhad náklad  na poskytování OVP v tomto scéná i naleznete v tabulce 2.1 s tím, že 

náklady mohou r st, pokud bude dle našeho doporu ení zaveden rámec pro kvalitu. 

Tabulka 2.1 ukazuje r zné p íklady ve ejných výdaj  na p ípravu u . Ukazuje 
odhad vládních výdaj  na u ovství a strukturu p ípravy u . Porovnává ve ejné

                                                     
10. Míra udržení u  okamžit  po absolutoriu iní v N mecku 70% a ve Švýcarsku 36% (Backes-

Gellner a Mohrenweiser, 2006). 
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náklady na dokon ení u ovského programu na žáka s n kterými jinými zem mi, u nichž 
jsou tyto údaje dostupné. Tyto náklady zahrnují náklady na vzd lávání a p ípravu mimo 
pracovišt  poskytované v institucích OVP11. V zemích jako jsou Dánsko nebo Švýcarsko 
to jsou hlavn  ve ejné náklady. V jiných zemích, nap íklad v Norsku a Rakousku, vláda 
rovn ž poskytuje dotaci zam stnavatel m, kte í poskytují p ípravu na pracovišti žák m, 
p i emž i tyto náklady jsou ve výsledných íslech zahrnuty. To by byl rovn ž p ípad

eské republiky, pokud by školy m ly p esunout ást svého normativu zam stnavatel m, 
kte í p ipravují žáky (v tabulce je zachycena odhadovaná výše ve ejných náklad  na 
p ípravu u  podle tohoto scéná e). Ve Švýcarsku a Nizozemsku mohou podniky 
poskytující p ípravu uplatnit da ové odpo ty, ale položka této nep ímé finan ní pobídky 
není do uvedených hodnot zahrnuta, protože je obtížné ji odhadnout. Uvedené celkové 
náklady ve Švýcarsku a Nizozemsku mohou být proto podhodnocené. 

Tabulka 2.1 Odhadované ve ejné výdaje na u ovství 

V USD v p epo tu podle PPP12 pro HDP (referen ní rok v závorce) 

1 2 3 

 Pr m rné celkové 
náklady na program a 

ú astníka 

Délka programu 
(v letech) 

P íprava na pracovišti 
(v % programu) 

Rakousko
(2006) 15300–15900 2–4 (podle programu) 80% 

eská
republika 
(2006) 

11200 3 –

Dánsko  
(2008) 19500–30000 3,5–4 (typická délka) 40–60% 

Nizozemsko 
(2006) 7100–14000 2–4 (podle programu) 60% 

Norsko
(2006) 36000 4 50% 

Švýcarsko 
(2007) 11600–23600 2–4 (podle programu) 70% 

Zdroj: Kuczera (2008) „The OECD International Survey of VET Systems: First Results and Technical Report“
(Mezinárodní pr zkum systém  OVP provád ný OECD: První výsledky a technická zpráva), nepublikováno. 

Standardy p ípravy na pracovišti a ízení kvality 
V eské republice je zodpov dnost za p ípravu na pracovišti p enesena na školy. 

V d sledku toho existuje množství r zných postup  a rámc . Aby byly zajišt ny ur ité
minimální standardy, eské ú ady by mohly vytvo it regulovaný rámec, konkrétn
prost ednictvím národních standard  p ípravy. Takové standardy by m ly být ur itým 
návodem popisujícím jaké dovednosti mají být rozvíjeny u specifických profesí b hem 
p ípravy na pracovišti v etn  tzv. „m kkých“ dovedností, m ly by stanovit pravidla 
týkající se délky p ípravy na pracovišti a jejího rozvržení b hem studia a m ly by stanovit 

                                                     
11. V n kterých zemích se m že platit za výuku poskytovanou ve škole školné, které platí 

jednotlivec nebo je hradí zam stnavatel. 

12. Parita kupní síly (Purchasing Power Parity PPP). 
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požadavky na kvalifikaci instruktor . N které prvky standard  – nap íklad požadavky na 
kvalifikaci instruktor  v podnicích – by m ly platit nap í  odv tvími. N které národní 
standardy by však m ly být vypracovány jednotlivými odv tvími ve spolupráci se 
sociálními partnery pro každý profesní obor zvláš . Takové standardy pak bude možné 
používat jako kritéria v ízení kvality p ípravy na pracovišti. 

Ráme ek 2.4 Standardy p ípravy na pracovišti v N mecku a Švýcarsku 
V N mecku existuje sm rnice o výcviku, která specifikuje profesní kompetence v daném 

povolání, které by žáci b hem výcviku ve firm  m li získat. Tyto požadavky garantují jednotné 
národní standardy, které nezohled ují momentální pot eby podniku. Podnik poskytující výcvik 
sestavuje pro své praktikanty vnitropodnikový plán p ípravy. Tento plán musí v zásad
odpovídat sm rnici o výcviku, ale v podrobnostech se od ní m že odchylovat, pokud to vyžaduje 
praxe ve firm  (Hippach-Scheider, Krausse, Woll, 2007).  

Ve Švýcarsku je asové rozvržení odborného výcviku mezi školy a firmy specifikováno 
v na ízeních (Verordnung über die Berufsbildung). Ta rovn ž vyžadují vytvo ení výcvikového 
plánu pro každý profesní obor, v n mž jsou definovány kurikulum a organizace výcviku ve 
firm . Výcvikové plány sestavují organizace se sociálními partnery a schvaluje je Federální ú ad
pro profesní vzd lávání a technologie.  

V eském systému OVP neexistuje v sou asné dob  externí hodnocení kvality 
p ípravy na pracovišti, jež by mohlo porovnávat kvalitu s národními standardy. eská 
školní inspekce ídí kvalitu vzd lávání a odborného výcviku ve školách a školních 
dílnách, nikoli však ve firmách.

Externí hodnocení kvality výcviku na pracovišti by mohlo být provád no bu
stávající institucí, tj. eskou školní inspekcí, která by byla pov ena novými úlohami, 
nebo novým orgánem pro ízení kvality výcviku poskytovaného zam stnavateli žák m. Je 
z ejmé, že do procesu musejí být zapojeni sociální partne i, aby se vytvo il ur itý pocit 
spoluvlastnictví a závazku ke kvalitní p íprav . ízení kvality by tak nem lo být vnímáno 
jako p ikázané zven í. Ráme ek 2.5 ukazuje r zné p íklady, jak podniky mohou 
mechanismy zajišt ní kvality p ijmout za své. 

Ráme ek 2.5 ízení kvality p ípravy ve firmách 
Kantony ve Švýcarsku ud lují firmám povolení p ipravovat u n  a také pravideln

s použitím národních standard  vyhodnocují poskytovaný výcvik. Inspekto i z kanton
navšt vují firmy, aby zajistili, že výcvik poskytovaný žák m vyhovuje standard m. Pokud zjistí 
problém, pracovníci kantonu firm  poradí a pomohou situaci zlepšit. Firmy to považují za 
výhodné, nebo  pokud p ipravují u n  lépe, u ni pro n  lépe pracují. Rovn ž je podporováno 
sebehodnocení firem. Seznam 28 kritérií kvalitní p ípravy, které byly vytvo eny ve spolupráci 
se sociálními partnery, napomáhá vést firmy v jejich práci s žáky (celý dokument je v p íloze, 
více informací viz www.qualicarte.ch/).

V Dánsku existují živnostenské rady s rovnom rným zastoupením zam stnanc  a 
zam stnavatel , které na základ  definovaných kritérií schvalují a kontrolují podniky, které 
cht jí p ipravovat žáky. Aby podnik byl schválen, musí disponovat ur itou technologickou 
úrovní a musí umožnit žák m výcvik v celé ad  úkol , aby se zajistilo, že žák projde úplnou 
p ípravou profesních inností (dánské ministerstvo školství, 2005).  

V Rakousku zjiš ují u ovské kancelá e (Lehrlingsstellen), které jsou p idruženy 
k obchodním a pr myslovým komorám (organizacím zam stnavatel ), zda podniky jsou 
schopny poskytovat p ípravu u  podle firemních a právních podmínek a požadavk  z oblasti 
lidských zdroj . Zkoumají a zaznamenávají u ovské smlouvy a v podstat  se zabývají všemi 
otázkami, jež se týkají u  a poskytovatel  p ípravy. Práci u ovských kancelá í podporují 
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svazy pé e o u n  a mládež p i zam stnaneckých komorách (zam stnanecké organizace). 
Orgány zam stnanc  mají mandát hájit zájmy u , jejich hlavním úkolem je monitorovat 
p ípravu poskytovanou zam stnavateli a jmenovat zástupce do orgán , které za u ovství 
odpovídají. P i provád ní svých aktivit podléhají u ovské kancelá e státnímu dohledu (ILO, 
Vocational Education and Training in Austria – Odborné vzd lávání a p íprava v Rakousku, 
www.ilo.org/public//english/employment/skills/hrdr/publ/009.htm ).

V n kterých zemích zodpovídají za ízení p ípravy na pracovišti primárn  sociální 
partne i, jak je tomu nap íklad v Dánsku a Rakousku, kde se obvykle tato zodpov dnost 
d lí mezi organizace zam stnavatel  a zam stnanc . Pokud odbory tuto úlohu nemohou 
vykonávat, m že být nutné zavést mechanismy vyvažující vliv zam stnavatel , nap .
p i zajiš ování kvality m že hrát vedoucí roli regionální samospráva. 

2.5 Zavedení jednotných prvk  hodnocení v profilové ásti maturitní zkoušky 

Problém
Standardizované národní hodnocení praktických dovedností se v sou asné dob

zavádí v u ebních oborech. Nová záv re ná zkouška umož uje vyhodnocení kompetencí 
a znalostí žák  s využitím souboru jednotn  stanovených otázek pro každý u ební obor, a 
to za použití srovnatelných (standardizovaných) metod. D íve si každá škola 
vypracovávala záv re né zkoušky sama. Tímto zp sobem docházelo k duplicit  úsilí a 
rovn ž k tomu, že úrove  se mezi r znými místy lišila. Oborové skupiny zastupující 
sociální partnery se aktivn  ú astnily p ípravy reformy, což je zárukou jejich podpory p i
realizaci. Tato reforma je vítána. 

Zatím neexistuje podobný návrh pro standardizaci profilové ásti maturitní zkoušky 
v odborných programech. V sou asné dob  žáci v maturitních oborech zakon ují studium 
maturitní zkouškou, která se skládá z eského jazyka a literatury, z volitelného p edm tu
a odborného p edm tu. Odborná ást zahrnuje hodnocení teoretických i praktických 
dovedností a zp sobilostí (NÚOV, 2008c). 

Záv re ná zkouška odborné ásti studijních obor  má adu problém :

• Obsah zkoušky a metody hodnocení ur ují samy školy a mezi jednotlivými 
institucemi se proto liší. Protože neexistují národní standardy, úkoly ur ené pro 
zkoušku v jednotlivých školách mohou vyhovovat vybavení škol a znalostem 
místních u itel , ale nemusejí odpovídat širším požadavk m.  

• Proto výsledky mezi institucemi nejsou srovnatelné a vysv d ení poskytuje 
zam stnavatel m jen omezenou informaci o povaze a úrovni p ípravy absolventa. 

• Zkouška nemusí adekvátn  odrážet dovednosti pot ebné pro dané pracovní místo. 
Tím, že každá škola ur uje profesní kvalifikace v izolaci, asto bez možnosti 
p esn  vyhodnotit požadavky trhu práce i pravideln  aktualizovat zkoušku podle 
m nících se technologií a pracovních metod, m že docházet k ad  r zných
rozdílností.
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Doporu ení 5 

Zavést jednotné prvky hodnocení v profilové ásti maturitní zkoušky. 

Podp rné argumenty 

Toto doporu ení podporují dva argumenty. Zaprvé – jednotné hodnocení je 
p ínosné jak pro žáky, tak pro zam stnavatele. Zadruhé – jednotné hodnocení je 
v decentralizovaném systému nástrojem umož ujícím zodpovídání se za výsledky 
(skládání ú t ).

Jednotné hodnocení je p ínosné jak pro žáky, tak pro zam stnavatele.
Zkušenost s jednotnou záv re nou zkouškou pro žáky u ebních obor  by mohla být 

využita pro rozší ení jednotného hodnocení i do profilové ásti maturitní zkoušky pro 
žáky studijních obor . Pozitivních výsledk , které reforma záv re né zkoušky v u ebních
oborech p ináší, by m lo být dosaženo i ve studijních oborech.  

Organizace odpovídající za p ípravu a realizaci reformy zkoušky (NÚOV) odhaduje, 
že nová záv re ná zkouška zvýší srovnatelnost výsledk  v u ebních oborech a tím i 
transparentnost systému, zvýší hodnotu kvalifikací s výu ním listem v o ích 
zam stnavatel  a zajistí žák m lepší p ipravenost na trh práce (NÚOV, 2008c).  

Tento názor je možno podložit fakty a zkušenostmi z jiných zemí. V N mecku
osv d ení ud lené na základ  výkonu v národní zkoušce p edpovídá lepší produktivitu 
než diplom získaný složením místní zkoušky (Backes-Gellener a Veen, 2008). Standardy 
minima kvality jsou ustálen jší v zemích se standardizovanými národními zkouškami 
(Backes-Gellener a Veen, 2008; Wößmann a kol., 2007). Jasný obsah a jasné 
p edpokládané výsledky daného oboru by rovn ž usnadnily a od vodnily žák m
rozhodnutí vydat se cestou OVP. 

Pouze 3 % žák  t íletých u ebních obor  p ejdou úsp šn  do vyšší úrovn  vzd lávání 
(NÚOV, 2009)13. Avšak asi polovina absolvent ty letých studijních obor  pokra uje 
rovnou ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Nabízí se tedy otázka, zda 
stojí za to v t chto programech investovat do dovedností souvisejících s prací i do 
p ípravy standardizované zkoušky v odborných p edm tech, když pouze asi polovina 
absolvent  studijních obor  vstupuje p ímo na trh práce. K této otázce je možné se 
postavit dv ma zp soby. Pokud by existovala shoda zú astn ných stran, že ur ité
odborné p edm ty by mohly být z ty letých program  odebrány, pak by bylo možné tyto 
cesty p ípadn  spojit s akademickými všeobecnými sekundárními programy, jako jsou 
gymnázia a lycea. V takovém p ípad  by nebylo nutné provád t reformu zkoušky 
praktických dovedností. Na druhou stranu, zachováme-li sou asný stav, tj. pakliže se 
praktické dovednosti a p íprava zam ená na ur ité povolání mají i nadále poskytovat ve 
studijních oborech, tak by m ly být tyto kvalitní. Jednotné hodnocení je pro dosažení 
požadované kvality klí ovým op rným bodem.  

                                                     
13. Toto íslo odkazuje na po et absolvent  t íletých u ebních obor  program , kte í dokon í vyšší 

sekundární vzd lávání v nástavbovém studiu (31%) a kte í jsou p ijati do terciárních institucí 
(11%) (NÚOV, 2009). 
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Jednotné standardizované hodnocení je v decentralizovaném systému nástrojem 
umož ujícím zodpovídání se za výsledky (tzv. skládání ú t )

Jednotné standardizované hodnocení stanoví minimální požadavky na všech 
úrovních, což je pro rozhodující initele ve vzd lávání d ležité. Wößmann a kol. (2007) 
vyhodnocuje dopad autonomie a zodpovídání se na výsledky žák  ve všeobecném 
vzd lávání. Uvádí, že v tší místní odpov dnost za obsah p ináší výhody, protože 
mobilizuje místní znalosti. Na druhou stranu však existuje riziko, že místní akté i mohou 
up ednost ovat své vlastní zájmy na úkor zájmu žák . Studie dochází k záv ru, že externí 
hodnocení neutralizuje jakýkoli p ípadný negativní vliv místní autonomie tím, že reguluje 
možný negativní vliv místních aktér .

V n kterých zemích se využívá kombinace celostátn  daných zkušebních otázek a 
otázek vytvo ených školou místn , ímž dochází k vyvážení národních standard  a školní 
autonomie. V N mecku dostane u e  t i osv d ení: Osv d ení zam stnavatele se týká 
práce, poskytuje ho zam stnavatel a je založeno na pracovním výkonu b hem p ípravy na 
pracovišti, který je porovnáván s profesními standardy a standardy výcviku. Školní 
osv d ení je odrazem pr b žného hodnocení žáka místní vzd lávací institucí. Každá 
zem  (Land) zahrnuje do takového školního osv d ení místní prvky. Záv re né osv d ení
vychází z jednotné národní zkoušky (tovaryšská zkouška), kterou musejí vykonat všichni 
u ni a která posuzuje požadované minimum zp sobilosti (Cedefop, 2008). Otázky, jež si 
vytvá ejí jednotlivé školy, jsou také sou ástí nového záv re ného hodnocení žák
u ebních obor  v eské republice. To odpovídá pravomoci škol rozhodovat o ásti
vzd lávacího programu. Nap íklad pro obor automechanik škola p ipravuje t i ze trnácti 
otázek praktické ásti zkoušky (tak to bylo e eno týmu OECD b hem jeho návšt vy).  

Standardizované hodnocení m že také p edstavovat hodnotný zdroj informací jak o 
výkonech žáka, tak školy. Školské orgány mohou tyto informace využívat pro zjiš ování, 
které školy, obory a žáci vykazují relativn  slabé výsledky a navrhovat tak cílená 
protiopat ení. V systémech, kde je odpov dnost postoupena kraj m, standardizovaná 
zkouška umož uje systematické monitorování výsledk  ve školách i krajích, a tím je 
zajišt no spln ní minimálních standard . V eské republice by výsledky jednotných 
záv re ných zkoušek v u ebních a studijních oborech (v odborných dovednostech) mohly 
poskytovat informace pro krajské plánování nabídky OVP (viz ást 2.3).

Funkce standardizovaných zkoušek ve všeobecných akademických p edm tech byla v 
odborné literatu e hojn  diskutována. Jejich všeobecný p ínos je široce p ijímán, ale 
p inášejí i ur itá rizika. Jedním z nich je, že žáci mohou být p ipravováni „pro zkoušku“, 
ale jsou zanedbávány jiné d ležité zp sobilosti, které se obtížn  m í. Dalším rizikem je, 
že hrubá data shromaž ovaná b hem zkoušení, mohou být využívána pro sestavování 
„žeb í k “ tzv. nejlepších škol, což m že vést k odlivu žák  a pen z z n kterých škol  
(je-li systém financován podle po tu žák ). asto by to byly školy se znevýhodn nými 
žáky, protože jejich výsledky jsou b žn  horší než výsledky škol, které mají p edevším 
žáky ze vzd lan jších a dob e situovaných rodin (viz Field a kol., 2007). Na tato rizika je 
t eba pamatovat p i zavád ní standardizovaného hodnocení a p i využívání informací. 
Nem la by být v jednotném hodnocení praktických dovedností v u ebních a studijních 
oborech v eské republice závažná. Rozdílnost sociální skladby žák  hodnocených na 
konci vyššího sekundárního odborného vzd lávání ve zvoleném odborném p edm tu je 
snižována dv ma po sob  jdoucími procesy výb ru, mezi n ž pat í zaprvé výb r n které z 
možností vyššího sekundárního vzd lávání a zadruhé konkrétní odborná specializace.  
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Realizace
Reforma hodnocení odborných maturitních program  by mohla využít zkušeností ze 

zavád ní jednotných záv re ných zkoušek v u ebních oborech. Tento krok vyžaduje, aby 
byla v celé zemi p ipravena infrastruktura nezbytná pro hodnocení úloh p edepsaných 
národními standardy. Využití stejné metodiky, stejného vybavení a stejných prostor by 
snížilo jak po áte ní, tak pr b žné náklady, které by p edstavovala obdobná reforma 
hodnocení v maturitních oborech. 

Reformu hodnocení v u ebních oborech usnadnilo také ur ení „kvalifika ních
standard “ vymezujících kompetence a dovednosti pot ebné na pracovních místech 
spojovaných s u ebními obory. Tyto standardy poskytují základ pro otázky v záv re né
zkoušce, a tím zajiš ují, že dovednosti a kompetence žák  odpovídají požadavk m trhu 
práce. Vytvo ení kvalifika ních standard  pro relevantní povolání by proto m lo být 
prvním krokem ve vývoji standardizovaného hodnocení profilové ásti maturitní 
zkoušky.  

Návrh standardizovaného hodnocení profilové ásti maturitní zkoušky p ednesený
týmem OECD zainteresovaným stranám a politickým initel m se b hem návšt v
nesetkal s mnoha námitkami. Konsensus v této oblasti nabízí pro reformu dobrý základ. 

2.6 Zapojení sociálních partner

Problém
Politické zm ny a ekonomická transformace m ly po pádu komunismu silný dopad na 

eský systém OVP. Státní podniky, které byly d íve hlavními poskytovateli výcviku žák
a zam stnavateli absolvent , se b hem privatizace rozpadly na mnoho subjekt . Noví 
vlastníci se zam ovali na výrobní sortiment, zákazníky a finan ní zdroje a v novali málo 
pozornosti lidským zdroj m. Tyto zm ny byly doprovázeny ekonomickým zpomalením a 
rostoucí nezam stnaností, což ne vždy nahrává zapojování zam stnavatel  do výcviku 
(NÚOV, 2008c). Tyto okolnosti p edstavují pro politiku OVP velké výzvy, mezi které 
pat í: podporovat spolupráci s podniky, stimulovat a p stovat zapojení zam stnavatel  do 
p ípravy a reformovat systém OVP tak, aby se adaptoval na novou situaci. Od té doby 
došlo skute n  ke zna nému pokroku, ale zapojování zam stnavatel  z stává
nedostate né. D kazy z mnoha zemí ukazují, že dobrá úrove  zapojení zam stnavatel
p edstavuje klí ovou sou ást ú inného systému OVP. 

eská republika dosáhla v posledních letech v zapojování zam stnavatel  do OVP 
zna ného pokroku a bylo zahájeno mnoho iniciativ na podporu zapojování podnik  do 
OVP. Jedním z vedlejších efekt  tohoto procesu bylo vytvo ení nezávislých a paralelních 
cest pro zapojování sociálních partner  do OVP. V sou asné dob  existují t i odd lené 
cesty, prost ednictvím kterých mohou zam stnavatelé a odbory komunikovat s vládou 
ohledn  OVP (viz obr. 2.8), z nichž nejd ležit jší z nich pro oblast politiky OVP pak 
p edstavují oborové skupiny14 a sektorové rady15. V krajích existují rady pro rozvoj 

                                                     
14. Oborové skupiny zahrnují: koncep ní skupinu MŠMT, odborné skupiny a oborové skupiny. 

15. Rada hospodá ské a sociální dohody p sobí p i Ministerstvu práce a sociálních v cí. Zabývá se 
mj. vzd láváním a lidskými zdroji. Práci v oblasti vzd lávání vykonává pracovní tým RHSD pro 
vzd lávání a lidské zdroje (NÚOV 2008c). 
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lidských zdroj , které radí krajským ú ad m v otázkách OVP. Tyto orgány jsou voln  a 
neformáln  propojeny, takže systém jako takový je rozdroben. 

Obr. 2.8 Rámec pro zapojování sociálních partner

Zdroj: NÚOV (2008a), Shift from VET to LLL in the Czech Republic (Posun od OVP k celoživotnímu vzd lávání v 
R), NÚOV, Praha 

Orgány zapojující sociální partnery bývají asto zakládány ú elov  s krátkodobým 
trváním a jejich program je omezen na dobu nezbytnou pro dosažení cíl  p íslušné
innosti. Nap íklad kurikulární reforma by m la být dokon ena do konce tohoto roku, což 

znamená, že úloha a úkoly oborových skupin budou v budoucnosti muset být 
p ehodnoceny16.

Na národní úrovni nepokrývají orgány, v nichž jsou zapojeni sociální partne i, 
všechny oblasti související s OVP. Hrají významnou úlohu v kurikulární reform  a 
v tvorb  systému kvalifikací, ale jejich vliv v oblasti p ípravy na pracovišti je omezený. 
Na úrovni kraj  se úloha rad pro rozvoj lidských zdroj  ve vztahu k politice OVP 
v jednotlivých krajích liší. Odpov dnost za problémy, které nejsou regulovány na národní 
i krajské úrovni, nap . za odborný výcvik, je delegována na školy.  

Doporu ení 6 
Zam stnavatelé a odbory by m li být více zapojeni do OVP. Za tím ú elem by 

m lo dojít k ur itému zjednodušení a k racionalizaci zapojování sociálních partner
do OVP. Odpov dnost a úlohy p íslušných orgán  by m ly být posíleny a jasn
definovány.

Podp rné argumenty 
Pro toto doporu ení existují t i argumenty. Zaprvé – systémy OVP podporované 

zam stnavateli lépe reagují na pot eby trhu práce. Zadruhé – pro rozši ování p ípravy na 
pracovišti je t eba zapojení a podpora sociálních partner . Zat etí – racionalizovaný 
rámec pro zapojování sociálních partner  by mohl být efektivn jší.

                                                     
16. E-mailová korespondence s národním koordinátorem. 



54 – DOPORU ENÍ PRO OBLAST POLITIKY OVP  

U ENÍ PRO PRAXI: P EZKUMY ODBORNÉHO VZD LÁVÁNÍ A P ÍPRAVY PROVÁD NÉ OECD – ESKÁ REPUBLIKA © OECD 2010 

Systémy OVP podporované zam stnavateli lépe reagují na pot eby trhu práce 
Pokud jsou sociální partne i od po átku zapojeni do rozvoje politiky OVP, budou se 

s v tší pravd podobností zapojovat do poskytování OVP a budou uznávat a oce ovat jeho 
výsledky v podob  kvalifikací. Je tomu tak, protože díky svému zapojení mají vliv na 
systém OVP a rozši ují si znalosti o jeho obsahu a o ekávaných výsledcích. P íklady 
z mnoha zemí potvrzují, že zapojení zam stnavatel  do reformy OVP je podmínkou 
jejího úsp chu. V Norsku p edstavoval dialog mezi ú ady a zástupci zam stnavatel  a 
odbor  klí ový prvek p i p íprav  a realizaci významné reformy, jejímž výsledkem je 
sou asný u ovský systém (Payne, 2002). Toto zapojení pokra ovalo i po dokon ení
reformy. Sociální partne i se stali nedílnou sou ástí systému OVP a p ispívají k jeho 
vývoji, jenž zohled uje m nící se ekonomické podmínky a podmínky na trhu práce. 
V jiných zemích, nap íklad ve Spojeném království, slabé zapojení zam stnavatel
podkopalo reformy v u ovství a bylo p ekážkou rozvoje ú inné politiky OVP (Ryan, 
2000; Soskice, 1993; Gleeson a Keep, 2004).  

Význam zapojení zam stnavatel  do OVP není v eské republice zpochyb ován.
Všechny nedávné iniciativy v oblasti OVP – nap íklad kurikulární reforma a vytvo ení
kvalifika ního rámce – si kladou za cíl zapojovat do procesu sociální partnery. 
Zú astn né strany konzultované b hem návšt vy OECD v etn  politických initel  a 
zástupc  zam stnavatel  zd raz ovaly význam zapojení pr myslu do OVP. Existuje 
zkrátka politická v le s pr myslem spolupracovat a existují i ur ité struktury, které tuto 
spolupráci umož ují. Problémem tedy není, jak vybudovat nový systém pro zapojování 
sociálních partner , ale spíše, jak zajistit, aby byl stávající systém efektivn jší.

Pro rozši ování p ípravy na pracovišti je t eba zapojení a podpora sociálních 
partner

Konzultace se zam stnavateli o otázkách OVP posiluje jejich pocit spoluvlastnictví a 
odpov dnosti a jejich d v ru v systém OVP, protože je jim zaru en ur itý vliv na OVP. 
V tší zapojení pr myslu do OVP by rovn ž zna n  pomohlo p i realizaci dalších 
doporu ení obsažených v této zpráv . Zejména pro rozvoj p ípravy na pracovišti je 
podpora zam stnavatele zcela zásadní. Jak bylo uvedeno výše, existují dobré d vody pro 
to, aby se zodpov dnost za ur ité prvky p ípravy na pracovišti, nap íklad za standardy 
ízení kvality, soust edila na národní úrovni. Národní standardy lze kombinovat 

s regionálními požadavky pro p ípravu na pracovišti, a to podle úrovn  lokální 
autonomie. V d sledku toho by se m ly národní a regionální orgány, do kterých se 
sociální partne i zapojují, pravideln  zapojovat do diskusí ohledn  systému OVP.  

Racionalizovaný rámec pro zapojování sociálních partner  by mohl být 
efektivn jší  

Racionalizovaný rámec pro zapojování sociálních partner  by m l být strukturován 
jasným zp sobem a m l by mít trvalou platnost, aby se mohl zabývat všemi problémy, jež 
se týkají pro politiky OVP. Toto platí pro všechny úrovn , na kterých se politika OVP 
definuje.

Racionalizovaná struktura neznamená, že by se konzultace m ly omezovat na jediný 
orgán, ale že je t eba jasn  a p esn  definovat úlohy r zných orgán  a jejich vztahy. 
V sou asné dob  jsou zájmy zam stnavatel  zastupovány v ad  institucí, p i emž úlohy 
se p ekrývají a koordinace není dostate ná. To m že oslabovat pozici zam stnavatel  p i
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tvorb  politiky OVP, pokud zam stnavatelé investují svou energii do konkurujících si 
návrh  vypracovávaných a podporovaných r znými institucemi. Rozdrobený systém také 
m že být matoucí. Politickým initel m nemusí být jasné, která instituce by m la být 
hlavním partnerem, a zam stnavatel m, do kterého orgánu se mají zapojit.  

Ráme ek 2.6 Zapojování zam stnavatel  a odbor  v Austrálii, Norsku a 
Švýcarsku

V Austrálii je Ministerská rada pro vzd lávání a zam stnání (Ministerial Council for 
Education and Employment) zodpovídající (na národní úrovni) za otázky OVP podporována 
celou adou poradních orgán , do nichž jsou zapojeni zam stnavatelé. Pat í mezi n : Národní 
rada pro kvalitu, Národní výbor pro odborné kvalifikace, Národní poradní výbor pro rovnost 
v OVP a Poradenská skupina pro flexibilní u ení (National Quality Council, National Industry 
Skills Committee, National VET Equity Advisory Council and Flexible Learning Advisory 
Group). Pro zajišt ní administrativní podpory pro tyto orgány založila Ministerská rada 
spole nost TVET Australia Ltd. Tento systém v sou asné dob  prochází revizí, aby se zajistilo, 
že ministerské poradní orgány jsou napojeny na národní reformy, a aby se eliminovala duplicita 
inností (Ministerská rada pro terciární vzd lávání a zam stnanost,

www.deewr.gov.au/Skills/Programs/Pages/Ministerial_Council.aspx).  

V Norsku Národní rada pro odborné vzd lávání a p ípravu poskytuje doporu ení 
ministerstvu školství týkající se celkového rámce národního systému OVP. Na národní úrovni 
existuje také dev t poradních rad pro OVP, které radí národním orgán m a Národní rad . Jsou 
napojeny na dev t odv tví OVP nabízených ve vyšším sekundárním OVP. Jednou z jejich úloh 
je vypracovat kompeten ní platformy (Competence Platforms) pro každé jednotlivé odv tví, za 
které zodpovídají. Kompeten ní platformy tvo í základ pro p ípravu národního vzd lávacího
programu. Poradní rady také jmenují leny tým  pro rozvoj vzd lávacích program  a odvolacích 
rad. 

Místní zastupitelské sbory jmenují krajské výbory pro odbornou p ípravu, které jsou 
sou ástí krajských odbor  školství. Radí v otázkách, jež se nap . týkají zvyšování nabídky OVP, 
poradenství student m, regionálního rozvoje apod. (Utdanningsdirektoratet, 2008). 

Ve Švýcarsku se o zodpov dnost za odborné vzd lávání a p ípravu d lí konfederace 
(národní úrove ), kantony (regionální úrove ) a profesní organizace. Profesní organizace 
zahrnují sociální partnery, odbory a další organizace a poskytovatele OVP. Žádný z t chto t í
orgán  nesmí neoprávn n  zasahovat do sféry zodpov dnosti ostatních. Profesní organizace mají 
p ímý vliv na strategický koncep ní rozvoj a obsah program  OVP. V oblasti legislativy 
spolupracují s Federálním ú adem pro odborné vzd lávání a technologie (OPET) a s kantony a 
hrají aktivní úlohu p i revidování i prosazování p edpis  v oblasti OVP, stanovují obsah kurz
a p ipravují programy OVP (Federální ú ad pro odborné vzd lávání a technologie, Švýcarská 
konfederace, 2008).  

Složitost sama o sob  by nem la bránit v zapojování zam stnavatel . Nap íklad 
systém pro zapojování zam stnavatel  ve Spojeném království je složitý: existuje mnoho 
slab  propojených institucí a tato struktura se asto a radikáln  m ní. Pr zkum provád ný
mezi zam stnavateli uvádí, že se v tšina z nich (94 %) domnívala, že zapojování do 
politiky týkající se kvalifikací je d ležité, avšak pouze malý po et z nich byl skute n  na 
regionální, sektorové nebo národní úrovni zapojen. Namísto toho se mnoho 
zam stnavatel  (59 %) zapojovalo neformáln  ve svých místech p sobení. Obecn  platí, 
že úrove  spokojenosti s formálními institucemi byla nízká, asi jedna t etina 
zam stnavatel  nebyla spokojena s radami pro sektorové dovednosti (Sector Skills 
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Councils)17 a radami pro u ební dovednosti (Learning Skills Councils)18 nebo se 
domnívala, že pro n  nebyly relevantní. Také nedostatek informací pot ebných pro 
rozhodnutí, s jakým orgánem jednat, byl zmi ován jako d vod pro nezapojování se do 
politiky týkající se dovedností a kvalifikací (National Audit Office, 2005). 

Stabilní systém pro jednání se sociálními partnery by m l zaru ovat kontinuitu, 
usnadn ní dlouhodobého zapojení zam stnavatel  a plánování. Na druhou stranu platí, že 
hlavní rámec by m l poskytovat prostor pro flexibilitu, tzn. rozvoj nového profesního 
sektoru by mohl vyžadovat založení nové sektorové rady, která by mohla pro daný obor 
definovat požadované zp sobilosti; také rozpo tová omezení hovo í pro snižování po tu 
institucí. Ráme ek 2.6 zobrazuje podobu zapojování zam stnavatel  v jiných zemích. Jak 
institucionální rámec, tak úloha r zných orgán  se bude lišit v závislosti na rozd lení 
zodpov dnosti a úloh mezi r zné orgány a r zné úrovn .

Realizace
eská republika by m la upravit sv j systém pro zapojování sociálních partner , aby 

byl efektivn jší. Reorganizace by mohla zahrnovat vyjasn ní programu a role stávajících 
institucí, ale také zrušení nebo vytvo ení nových orgán . V tomto procesu je možné 
uvážit dv  kritéria. Zaprvé – instituci by m li akceptovat sociální partne i. Orgány 
jednající jménem spole ností by m ly být spole nostmi, které zastupují, opravdu 
uznávány. Pokud takové uznání chybí, je to na p ekážku zapojení pr myslu (Gleeson a 
Keep, 2004). Zadruhé – program institucí a jejich metodika by m la být sociálními 
partnery podporována. Pokud je nap íklad míra zapojení sektorových rad vysoká a pokud 
je sociální partne i podporují, mohl by to být argument pro posílení jejich role v systému.  

                                                     
17. www.e-skills.com/cgi-bin/go.pl/faq/questions.html?keyword_uid=74 

18. www.lsc.gov.uk/ 
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P íloha A 

Vysv tlující informace 

1. Životopisné údaje 

Simon Field pracuje v OECD v Direktorátu pro vzd lávání od r. 2001 na ad  témat, 
mezi nimiž jsou odborné vzd lávání a p íprava, rovnost ve vzd lávání a lidský kapitál. 
Mezi jeho p edchozí pracovní zkušenosti ve státní služb  Spojeného království pat ilo 
vedení odd lení pro vysokoškolské vzd lávání, evaluaci a mezinárodní otázky na 
Ministerstvu školství a kvalifikací, zatímco na Ministerstvu vnitra odpovídal za vznik a 
vedení ekonomického odd lení, jež umož uje využít metody ekonomických analýz v 
problematice trestní spravedlnosti. Získal titul Ph.D. ve filosofii a sociální politice na 
University of Cambridge a M.Sc. v ekonomii na Birkbeck College, Londýn. Narodil se a 
vyr stal v Belfastu a má dvojité britské a irské ob anství.

Kathrin Hoeckel je strategická analyti ka v Direktorátu OECD pro vzd lávání, kde 
pracuje v programu OECD – „Learning for Jobs (U ení pro praxi)“, což je program 
v nující se odbornému vzd lávání a p íprav .  Je odpov dná za n kolik p ezkum  zemí a 
za analytickou práci o nákladech na OVP a o jeho p ínosech. P ed touto aktivitou Kathrin 
pracovala v OECD na otázce vedení škol (Improving School Leadership, 2008) a podílela 
se na vypracování záv re né srovnávací zprávy a diseminaci výsledk  p ezkumu 
problematiky vzd lávání dosp lých (Promoting Adult Learning, 2005). P ed
zam stnáním v OECD pracovala v oblasti rozvoje spolupráce. V Maroku kontrolovala a 
hodnotila rozvojové projekty místních nevládních organizací (v etn  projekt  týkajících 
se speciálního vzd lávání a odborného vzd lávání a p ípravy) a v Libanonu ešila
výzkumný projekt o jeho povále né obnov  s exkurzemi v oblasti. Kathrin získala titul 
M.Sc. v historii a politické v d  na Munich University (N mecko) a magisterský titul 
ve ve ejné správ  na London School of Economics and Political Science. Kathrin je 
n mecké národnosti. 

Malgorzata Kuczera je strategická analyti ka v Direktorátu OECD pro vzd lávání, 
kde pracuje v programu OECD – „Learning for Jobs (U ení pro praxi)“, což je program 
v nující se odborném vzd lávání a p íprav . Je odpov dná za p ezkumy íny, eské 
republiky, Koreje, Norska, Spojených stát  (Jižní Karolína) a Švédska a za srovnávací 
analýzu znak  systém  OVP. Výsledky své práce již p edstavila na mnoha 
mezinárodních jednáních. P ed touto aktivitou se autorsky podílela na p ezkumu OECD 
týkajícího se rovnosti ve vzd lávání „No more Failures. Ten steps to Equity in 
Education“. P ed zam stnáním v OECD pracovala na otázkách rovnosti a efektivnosti ve 
vzd lávání v Evropské komisi. Získala titul M.Sc. v politologii na Jagellonian University 
v Polsku a magisterský titul v mezinárodní správ  na Université de Paris I, Sorbonne-
Panthéon. Pochází z Polska. 



64 – ANNEX A 

U ENÍ PRO PRAXI: P EZKUMY ODBORNÉHO VZD LÁVÁNÍ A P ÍPRAVY PROVÁD NÉ OECD – ESKÁ REPUBLIKA © OECD 2010 

2. Program návšt v za ú elem p ezkumu 

P ípravná návšt va, 9.–13. b ezna 2009 
Pond lí 9. b ezna, Praha

 Jednání s p edstaviteli Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy (MŠMT)  
 Jednání s p edstaviteli Ministerstva práce a sociálních v cí (MPSV)
 Jednání se zástupcem Ministerstva financí 

Úterý 10. b ezna, Praha

 Jednání s odborníky z Ústavu pro informace ve vzd lávání (ÚIV)
 Jednání s v dci v oblasti vzd lávání
 Jednání s odborníky z Národního ústavu odborného vzd lávání (NÚOV) 

St eda 11. b ezna, Kladno, Praha

 Návšt va odborné školy v Kladn
 Návšt va odborné školy v Praze  

tvrtek 12. b ezna, Praha

 Jednání se zam stnavateli a zástupci odbor
 Jednání s odborníky z NÚOV 

Pátek 13. b ezna, Praha

 Jednání s p edstaviteli MŠMT 
 Jednání s odborníky v OVP z NÚOV 
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Návšt va p ezkoumávající politiku OVP, 2.–5. ervna 2009 
Úterý 2. ervna, Pardubice 

 Návšt va dvou st edních odborných škol  
 Jednání p estaviteli krajského ú adu a zástupci místních zam stnavatel

St eda 3. ervna, Praha

 Jednání s p edstaviteli MŠMT
 Jednání s p edstaviteli MPSV
 Jednání se zástupcem Ministerstva zem d lství
 Jednání s odborníky z NÚOV  
 Jednání se zástupci spole nosti TREXIMA 
 Jednání se zástupcem Institutu pedagogicko-psychologického poradenství 
 Jednání s odborníky z ÚIV  

tvrtek 4. ervna, Praha

 Jednání s p edstaviteli MŠMT
 Jednání se zástupcem Ministerstva zem d lství
 Jednání s odborníky z NÚOV 
 Jednání se zástupci krajských ú ad : Zlínský a Ústecký kraj  

Jednání se zástupci zam stnavatel : Hospodá ská komora eské republiky, 
Institut Svazu pr myslu, Svaz pr myslu a dopravy eské republiky 

Pátek 5. ervna, Praha

 Jednání s p edstaviteli MŠMT a odborníky z NÚOV 
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U ení pro praxi
P ezkumy odborného vzd lávání a p ípravy provád né OECD

ESKÁ REPUBLIKA

Pracovní dovednosti na vysoké úrovni jsou v zemích OECD považovány za klí ový prost edek
podporující ekonomický r st. Aby se zjistilo, zda systémy odborného vzd lávání a p ípravy
(OVP) dodávají pot ebné dovednosti a kvalifikace, jsou nyní podrobovány pe livému
zkoumání.

U eni pro praxi je studie OECD o odborném vzd lávání a p íprav , která si klade za úkol 
napomoci zemím v jejich snaze, aby systémy OVP lépe reagovaly na pot eby trhu práce.
Rozší í eviden ní základnu, stanoví sadu možných politických opat ení a vyvine nástroje pro 
zhodnocení strategických iniciativ v OVP.

V eské republice se poda ilo díky zavád ní takových opat ení, jako jsou nap . nový systém 
kvalifikací nebo jednotná záv re ná zkouška v u ebních oborech, v mnohém systém OVP 
zlepšit. eskému systému OVP napomáhá obdivuhodná databáze o uplatn ní výsledk
vzd lávání a p ípravy na trhu práce. Zárove  však absolventi u ebních obor  nedisponují 
dostate nými všeobecnými dovednostmi a jejich postavení na trhu práce je nejisté. Žáci také 
pot ebují získat lepší informace o možnostech p i volb  povolání a poskytování p ípravy na 
pracovišti se velmi r zní. Mezi doporu ení p ezkumu pat í:

• Zlepšit výuku a systematicky hodnotit kvalitu všeobecného vzd lávání v programech 
OVP, zejména v t íletých u ebních programech.

• Zlepšit kvantitu i kvalitu kariérového poradenství v základním vzd lávání.

• Zavést jasn jší postupy a transparentn jší kritéria v oblasti vývoje regionálních 
vzd lávacích plán  (krajské dlouhodobé zám ry vzd lávání a rozvoje vzd lávací
soustavy).

• Zvýšit kvantitu a kvalitu p ípravy na pracovišti v t íletých i ty letých odborných 
programech.

• Zavést jednotné prvky hodnocení v profilové ásti maturitní zkoušky.

• Posílit zapojení zam stnavatel  a odbor  do systému OVP.

OECD provádí p ezkumy jednotlivých politik v Austrálii, Rakousku, Belgii (Vlámsko), eské
republice, N mecku, Ma arsku, Irsku, Koreji, Mexiku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném 
království (v Anglii a Walesu) a ve Spojených státech (v Jižní Karolín  a Texasu). První
zpráva o Chile již byla zve ejn na a krátká zpráva o ínské lidové republice je také 
p ipravována. Úvodní zpráva Learning for Jobs je dostupná na webových stránkách OECD.
Záv re ná zpráva popisující zjišt ní studie bude zve ejn na v r. 2010.

Dopl ující informace a dokumenty jsou dostupné na www.oecd.org/edu/learningforjobs.
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