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Pramen: NVF-NOZV 2005 a 2007.
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Co brání dospělým v účasti na dalším vzdělávání?  

Přes velký důraz, který začíná být ve společnosti kladen 
na další vzdělávání, i širokou škálu vzdělávacích příle-
žitostí je stále velmi mnoho lidí, kteří se po ukončení 
počátečního vzdělávání vůbec nevzdělávají. Za rok 2007 
se vzdělávacího kurzu zúčastnilo v České republice jen 
37 % dospělých a nelze předpokládat, že by v součas-
nosti došlo k radikálnějšímu zlepšení. 

Dalšího vzdělávání se navíc častěji účastní lidé, kteří zís-
kali vyšší kvalifikaci již v počátečním vzdělávání. Další 
vzdělávání tak spíše prohlubuje vzdělanostní nerovnos-
ti, než by přispívalo k jejich redukci. Jakákoli opatření 
snažící se zvyšovat podíl účastníků dalšího vzdělávání 
zpravidla motivují zejména ty skupiny lidí, které se již teď 
dalšího vzdělávání účastní ve větší míře. Plošně zavá-
děná opatření tedy sice mnohdy přispívají ke zvyšování 
celkové účasti na vzdělávání, ale zároveň dále prohlubu-
jí vzdělanostní nerovnosti. Pro zmenšování nerovností 
je podstatné zaměřit se právě na lidi, kteří se neúčastní, 
a identifikovat bariéry, které jim v účasti na dalším vzdě-
lávání brání. 

Právě na identifikaci překážek bránících různým skupi-
nám lidí v účasti na dalším vzdělávání se zaměřily vý-

zkumy Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání 
při NVF v letech 2005 a 2007, které stále poskytují jedny 
z nejaktuálnějších dat k dané problematice. 
V rámci těchto výzkumů byly odhaleny tři hlavní skupiny 
bariér, které lidem brání v účasti na dalším vzdělávání - 
vnější bariéry, bariéry nabídky a postojové bariéry.

Vnější bariéry tvoří především nedostatek financí a času, 
v menší míře též problémy s dojížděním. Právě peníze 
a čas jsou nejčastěji uváděnými překážkami v podstatě 
u všech dospělých. Ve skutečnosti však největší problé-
my s jejich překonáváním mají lidé mimo zaměstnanecký 
poměr a s nižšími příjmy. Zaměstnaným, zejména těm, 
kdo pracují na kvalifikačně náročnějších pozicích, často 
hradí náklady na vzdělávání zaměstnavatel a problémy 
s financemi tak nepociťují. Vnější bariéry proto nejobtíž-
něji překonávají nezaměstnaní a matky na mateřské či 
rodičovské dovolené, lidé se základním vzděláním a vyu-
čení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Bariéry nabídky představuje nekvalitní či nedostatečně 
široká nabídka nebo nedostatek informací o vzdělávacích 
příležitostech. Nejhůře tyto bariéry překonávají neza-
městnaní, kterým informace nezprostředkovává zaměst-
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NVF je aktivním členem Evropské sítě rad pro vzdělává-
ní (EUNEC). Tato síť je dobrovolným sdružením většinou 
nevládních organizací, které ve svých zemích doporučují 
zpravidla ministerstvům školství či vzdělávání, jak zlepšo-
vat vzdělávací politiku. EUNEC má v současné době 18 
členů. Jsou mezi nimi renomované instituce jako britský 
QCA - Qualifications and Curriculum Authority, španělský 
CEE - Consejo Escolar del Estado, finský Opetushallitus, 
známější pod názvem National Board of Education, nebo 
řecký ESYP.
Prostřednictvím svého členství v EUNEC si NVF rozšiřuje 
přehled o vzdělávací politice v Evropě a aktivně přispívá 
k výměně informací a zkušeností na mezinárodní úrovni. 
Členství také poskytuje možnost účastnit se konferencí 
a seminářů pořádaných EUNEC. V loňském roce to byla 

NVF opět koordinátorem sítě ReferNet v ČR ReferNet je 
strukturovaná síť institucí, kterou založilo Evropské stře-
disko pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop). Jejím úko-
lem je poskytovat kvalitní informace z oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy, včetně dalšího odborného vzdě-
lávání a rekvalifikací a širších podmínek pro fungování 
vzdělávacích systémů v Evropské unii. V ČR se na pozici 

madridská konference na téma Learning Outcomes – 
a Gadget or a New Paradigm? (Vzdělávací výstupy - nová 
smyšlenka, nebo nové paradigma?). NVF se v rámci svého 
členství zasazuje i o to, aby se konferencí účastnili i odbor-
níci z dalších českých pracovišť. Loni umožnil účast pra-
covníků Národního institutu pro další vzdělávání a Institu-
tu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity 
na konferenci EUNEC The Teaching Profession – Changes, 
Challenges and Perspectives (Učitelská profese – změny, 
výzvy a perspektivy).
Letos v květnu uspořádá EUNEC v Haagu seminář o vý-
zvách, které vůči vzdělávání přinášejí inovace a kreativita, 
a v říjnu pak konferenci o poradenství zaměřeném na mla-
dé lidi a dospělé při jejich rozhodování o způsobech celoži-
votního učení. Těchto akcí se zúčastní také zástupci NVF. 

koordinátora sítě Re-
ferNet střídají po dvou 
letech Národní vzdě-
lávací fond a Národní 

ústav odborného vzdělávání. V letech 2009 a 2010 bude síť 
koordinovat opět Národní vzdělávací fond. Více informací 
o síti naleznete zde: www.refernet.cz.
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navatel a zároveň mají často omezený přístup k dalším 
informačním zdrojům, např. Internetu. Nezaměstnaným 
by informační servis o nabídce, pomoc s hledáním vhod-
ných kurzů a v některých případech i úhradu nákladů na 
kurz měly zprostředkovávat úřady práce. Jejich činnost 
v této oblasti však na základě výpovědí respondentů zřej-
mě nedosahuje dostatečného efektu.

Nespokojenost s nabídkou většinou nevychází přímo ze 
špatné kvality navštěvovaných kurzů. Ti, kdo se kurzů 
účastnili, hotnotí jejich kvalitu ve všech aspektech velmi 
pozitivně. O něco horší hodnocení však uvádějí lidé s niž-
ším vzděláním. Ti mají na kurzech zároveň velmi malou 
účast, což společně poukazuje na problém nevhodné na-
bídky kurzů pro lidi méně kvalifikované z hlediska obsa-
hu i formy vzdělávání.

Bariéry postojové jsou tvořeny přesvědčením o dosta-
tečnosti svého vzdělání a o neužitečnosti kurzů. Výraz-
nou překážkou v účasti jsou tyto názory zejména pro vy-
učené, řemeslníky a pracovníky nad 50 let a samostatně 
výdělečně činné. Skeptický postoj k užitečnosti kurzů 
přitom obecně nepramení z negativní zkušenosti. Užitek 
z kurzů totiž nejčastěji zpochybňují ti, kdo se žádných 
kurzů neúčastní. Situaci by mohla napravit opatření, kte-
rá by nastartovala vzdělávání a prolomila předsudky ke 
vzdělávacím kurzům. 
Překážky, které lidem brání v účasti na vzdělávání, se 
postupem času proměňují. Například klesá počet lidí, 

kterým v účasti brání jejich negativní postoje. Stá-
le méně lidí je přesvědčeno o tom, že jejich současné 
vzdělání je dostatečné a že to, co se naučili v počátečním 
vzdělávání, jim vy-
stačí na celý život. 
Zvyšuje se naopak 
podíl lidí, kterým 
v účasti brání ne-
vhodná nabídka 
a nedostatek infor-
mací o vzděláva-
cích příležitostech. 
Tento nárůst však 
nemusí nutně zna-
menat zhoršení 
nabídky či infor-
mačního servisu. 
Lze jej nahlížet 
právě ve spoji-
tosti s poklesem 
podílu lidí pře-
svědčených o dostatečnosti svého vzdělání. Lidé, kteří 
překonali svůj počáteční negativní postoj ke vzdělávání, 
začali o další vzdělávání usilovat a naráží tak na nové, 
do té doby nevnímané bariéry - na nedostatek informací 
a neodpovídající nabídku. To je možné vnímat jako důleži-
tou výzvu pro poskytovatele dalšího vzdělávání.

Mgr. Hana Žáčková
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