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Češi celoživotnímu vzdělávání ješ-
tě nepřišli moc na chuť, a systém jim v 
tom ani příliš nepomáhá. O tom všem se 
diskutovalo na  kulatém stole Stálé kon-
ference asociací ve vzdělávání (SKAV) 
a  Informačního centra pro vzdělávání 
EDUin.

Něco důležitého se v naší společnos-
ti proměňuje: se vzděláním ze školy už 
nevystačíme celý život. Už dnes pracuje 
polovina Čechů v jiném oboru, než kte-
rý vystudovala. A s postupující robotiza-
cí a rozvojem informačních technologií 
se to stane ještě běžnější. 

Navíc celoživotní učení nemá jen eko-
nomický přínos. Člověk je víc, než jen 
souhrn „profesních dovedností“, měl 
by být především pánem svého života a 
účastníkem demokratických procesů ve 
společnosti.

Co tedy Česko nabízí lidem, kteří se 
chtějí dál vzdělávat?

Podle statistik až polovina lidí pracuje v 
jiném oboru, než jaký studovala. Pokud 
se dlouhodobě něčemu věnujete, stát 
vám od roku 2005 nabízí možnost dopl-
nit si „papír“ v rámci Národního systému 
kvalifikací. V podstatě jde o to, že člověk 
složí odbornou zkoušku a tím získá plné 
oprávnění věnovat se dané profesi. Tuto 
možnost využilo už 225 tisíc lidí.

Problémem ovšem je, že systém kvali-
fikací a jejich požadavků zůstává rigidní; 
jen málo se vyvíjí a reflektuje realitu svě-
ta, kde profese vznikají a zanikají prak-
ticky přes noc. Navíc velmi dobře fun-
guje pro lidi, kteří chtějí získat například 
výuční list, ale čím „výš“ lidé míří, tím 
méně možností mají. Proto roste počet 

hlasů, které volají po zrušení NSK a vy-
tvoření nějakého jiného systému. Před 
tím ale účastníci diskuse varovali.

Systém je zdlouhavý a komplikovaný 
a navíc o něm málo vědí lidé i firmy. Ne-
můžeme ale zahodit vše, co jsme vybu-
dovali, stačí udělat nějaké úpravy. Počet 
zkoušek roste, ale očekávalo se větší za-
pojení zaměstnavatelů.

S nápadem na řešení přišel Lukáš Ně-
mec z Českomoravské konfederace od-
borových svazů, který by do vzdělávání 
zapojil i zaměstnance. Je podle něho 
totiž dokázáno, že když si zaměstnanci 
vezmou otázku vzdělávání za svou a pro-
pagují ji mezi ostatními, vzroste účast až 
o 15 %. Zaměstnanci za sebe musejí pře-
vzít větší díl zodpovědnosti, a odbory 
jim v tom mohou pomoci.

Kariérní poradenství je prý v českých 
školách zatím jakýmsi přílepkem, který 
vykonávají učitelé málem za trest. Kari-
érní poradenství je služba jedinci, která 
by od mateřských škol měla být zakot-
vena ve školském zákoně. Málokde se 
ovšem dělá pořádně. Přitom právě škola 
by měla naučit děti přemýšlet o tom, co 
umějí a co se ještě potřebují naučit.

Nejen školy by ale mohly nabízet pora-
denství; služba by se jistě uplatnila třeba 
i na úřadu práce, kde by nezaměstnaným 
mohli „šít na míru“ rekvalifikace, aby si 
doplnili potřebné kompetence. A jak 
dodal Lukáš Němec z ČMKOS, v někte-
rých zemích už nabízejí schůzky s kariér-
ními poradci i lidem, kteří práci mají, ale 
cítí se vyhořelí, nespokojení a chtějí změ-
nu. Poradce jim může pomoci vyjasnit si 
priority a najít nové výzvy. -lm-
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