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Dospělí	s	nízkou	kvalifikací	-	specifická	a	zároveň	
velmi	početná	skupina 
	
EU	2017	-	zhruba	61	milionů	dospělých	ve	věku	od	25	do	64	let	s	nízkou	
úrovní	dovedností	nebo	nízkou	kvalifikací	(nejvýše	nižší	sekundární	
vzdělání)	
Nízká	kvalifikace	-	dlouhodobá	nezaměstnanost	-	dva	navzájem	propojené	
jevy	-		kumulace	v	průběhu	života	–	riziko	sociálního	vyloučení		
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Průmysl	4.0		-	Rychlý	vývoj	technologií	-	výrazné	
transformace	na	trhu	práce	
	
Změny	názvů	profesí,	vznik	nových	pozic	
§ 2030	-	85%	profesí	není	dosud	známých		
(Zpráva	CEDEFOP	-	Začleňování	„neviditelných“	mladých	a	dospělých	-	
příklady	dobré	praxe	a	hlavní	evropské	iniciativy	zaměřené	na	začlenění	
sociálně	vyloučených	mladistvých	a	dospělých	do	společnosti	a	na	trhu	
práce)	
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Průmysl	4.0		-	rychlý	vývoj	technologií	-	výrazné	
transformace	na	trhu	práce	
Změny	charakteru,	forem	a	organizace	práce		
§  Monotónní,	jednoduché	činnosti	budou	podporovány	inteligentními	systémy	nebo	jimi	budou	zcela	
nahrazeny		

§  Kvalifikovaná	práce	bude	stále	specializovanější		
§  Vyšší	podíl	využívání	propojených	médií,	virtuálních	forem	spolupráce		
§  Moderní	informační	a	komunikační	technologie	budou	v	budoucnosti	hrát	centrální	roli	ve	všech	
oblastech,	při	nákupu,	výrobě,	odbytu,	marketingu	

§  Růst	významu	šíření	informací	a	potřeba	lepšího	porozumění	systémům,	například	pro	analýzu	
generovaných	dat	(velkoobjemová	data	/	Big	Data)		
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Průmysl	4.0		-	Rychlý	vývoj	technologií	-	výrazné	
transformace	na	trhu	práce	

Změny	systémů	řízení	-	mizí	tradiční	modely	řízení	a	kontroly	
§ Decentralizované	procesy	rozhodování	a	hodnocení	
§  Silnější	propojení	jednotlivých	činností	-	intenzivnější	koordinace	i	znalost	všech	
propojených	procesů	(výroba,	logistika,	odbytu,	marketingu,	financí	a	IT)	

§  Schopnost	pracovat	v	měnících	se	týmech	(skládat	z	lidí	s	různými	kvalifikacemi,	rolemi	
a	zájmy)	-	virtuální	formy	spolupráce		
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Dopady	na	schopnosti	a	dovednosti	stávajících	i	
budoucích	pracovníků	-	požadavek	větší	flexibility	 
	Dobré	odborné	znalosti	
spojené	s	praktickými	zkušenostmi,	dovednosti	týkající	se	bezpečnosti,	používání	IT,	softwaru,	aplikačních	
programů	a	automatizovaných	systémů:		

§  Nejen	základní	know-how	a	používání	digitálních	přístrojů,	elektronických	pracovních	pomůcek,	ale	
i	uživatelsky	orientované	znalosti	pro	obsluhu	strojů	a	přístrojů	(CAD,	CRM,	ERP	apod.)	

§  Nárůst	potřeby	znalosti	propojených	pracovních	a	výrobních	procesů	-	hlubší	odborné	znalosti	týkající	
se	vývoje	a	programování,	velkoobjemových	dat	a	robotiky	

§  Rozhodující	role	ochrany	a	zabezpečení	dat	(například	ochrana	osobních	údajů	nebo	výsledků	výzkumu	
a	vývoje)	v	rámci	globální	sítě		
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Dopady	na	schopnosti	a	dovednosti	stávajících	i	
budoucích	pracovníků	–	požadavek	větší	flexibility	

Rozvoj	soft	skills	
§  Organizační,	komunikační	a	prezentační	dovednosti	-	schopnost	výměny	znalostí	a	dovedností	
a	schopnost	virtuální	spolupráce	s	využitím	elektronických	platforem	a	médií,	schopnost	týmové	
a	projektové	práce	-	interkulturní	a	jazykové	znalosti		

§  Kreativita,	odpovědnost,	sebeřízení,	informální	a	formální	učení,	orientace	na	řešení	problémů	
a	spolehlivost	-	propojený	průmysl	

				Studie	VDMA	–	Verband	Deutscher	Maschinen	-	und	Anlagenbau	e.V.	(Svaz	německého	strojírenského	průmyslu)	
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Zaměstnavatelé	-	zvyšování	účasti	dospělé	populace	na	
dalším	vzdělávání	 
	 další	profesní	vzdělávání	-	základní	předpoklad	zachování	

konkurenceschopnosti	firem	
§ Je	 třeba	 investovat	 do	 dalšího	 vzdělávání	 zaměstnanců	 s	 cílem	 zvýšení,	
prohloubení	 jejich	 kvalifikace	 v	 souladu	 s	 procesy	 digitalizace,	
automatizace	ve	firmě	

§ Zároveň	je	třeba	ve	spolupráci	s	ÚP	ČR	řešit	pozici	nízko	kvalifikovaných	
pracovníků	-	nabídka	rekvalifikací		
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Evropa	a	ČR	
	Problém	nízké	motivace	k	dalšímu	vzdělávání	
§  Strategický	 rámec	 evropské	 spolupráce	 v	 oblasti	 vzdělávání	 a	 odborné	 přípravy	 (ET2020)	 -	 referenční	
hodnota	pro	vzdělávání	dospělých	v	Unii	pro	rok	2020	-	15	%	;	v	ČR	v	posledních	deset	let	stagnuje	-	2017	
-	určité	formy	vzdělávací	činnosti	se	zúčastnilo	10,9	%	dospělých	(Šetření	pracovních	sil,	2018)	

Podpora	 nabídky	 vzdělávání	 -	 zlepšení	 základních	 dovedností	 -	 osvojení	 širšího	 souboru	 dovedností,	
znalostí	a	kompetencí	potřebných	pro	dosažení	vyšší	kvalifikace		
(Rada	dne	19.	prosince	2016	Doporučení	Rady	Evropy	„Cesty	prohlubování	dovedností:	nové	příležitosti	pro	
dospělé“)	

2022	-	54	%	všech	zaměstnaných	osob	-	výrazné	prohloubení	dovedností	a	změna	kvalifikace		
(Světové	ekonomické	fórum:	zpráva	„The	Future	of	Jobs“,	2018)	
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Problémy	v	ČR	
	
	
I			Stávající	systém	dalšího	OVP	stále	nedostatečně	reflektuje	měnící	se	požadavky	
zaměstnavatelů	na	odbornost	pracovníků		
Návrh	řešení	
§ Plně	integrovat	Národní	soustavu	kvalifikací	do	systému	dalšího	OVP	
§  Zajistit	úplnou	provázanost	systému	profesních	kvalifikací	a	odpovídajících	rámcových	
vzdělávacích	programů,	vzdělávacích	programů	dalšího	profesního	vzdělávání,	včetně	
rekvalifikací.	Obsah	vzdělávání	(kurzu)	vymezit	kvalifikačním	a	hodnotícím	standardem	
dané	profesní	kvalifikace,	které	jsou	uvedeny	v	Národní	soustavě	kvalifikací			
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Problémy	v	ČR	
	
	
II		Systém	rekvalifikací	je	málo	pružný	a	neposkytuje	dostatek	vhodně	odborně	připravených	absolventů	
podle	potřeb	trhu	práce		
Návrh	řešení	

§  Modularizace	rekvalifikačních	vzdělávacích	programů	-	individualizace,	flexibilita	realizace	dalšího	
profesního	vzdělávání	

§  samostatné	ověření	a	hodnocení	po	absolvování	každého	modulu;	

§  modularizace	vzdělávacích	programů	dalšího	profesního	vzdělávání/rekvalifikací,	přispěje	k	efektivnímu	
čerpání	v	rámci	APZ	v	souladu	s	aktuálními	potřebami	zaměstnavatelů	
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Problémy	v	ČR 
 
	
III	Praktická	část	rekvalifikačních	kurzů	není	obsahově	standardizována	podle	potřeb	
zaměstnavatelů	
Návrh	řešení	

§  Rekvalifikační	programy	-	získání	profesních	kvalifikací	-	nezbytný	nácvik	manuálních	dovedností	a	
činností	-	v	reálných	pracovních	podmínkách	pod	vedením	kvalifikovaného	lektora	(vzdělavatelé	často	
nedisponují	potřebnými	technologiemi	a	osvojení	požadovaných	způsobilostí	přímo	vyžaduje	činnost	ve	
výrobních	provozech)		

§  Standardy	praxe	realizované	v	rámci	kurzů	dalšího	OVP	-	tematicky	provázané	se	standardy	praxe	
odpovídajících	oborů	počátečního	OVP	

§  WB	CVET	-	potenciál	zvýšit	participaci	dospělých	na	celoživotním	učení	-	šance	pro	nízkokvalifikované	
pracovníky	
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Role	HK	ČR	 
 
 
	

§  Integrace	oblasti	dalšího	profesního	vzdělávání	do	věcného	záměru	Zákona	o	odborném	
vzdělávání	a	přípravě	(HK	ČR	-	člen	pracovní	skupiny)	

§ Participace	na	tvorbě	systému	dalšího	profesního	vzdělávání,	včetně	nastavení	jeho	
financování			

§  Změna	procesů	akreditace	vzdělávacích	programů	DV	
§ Využívání	NSK	personalisty	především	malých	a	středních	podniků	
§ Optimalizace	struktury	autorizovaných	osob	v	krajích	v	souladu	s	poptávanými	
kvalifikacemi	
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Role	HK	ČR	 
 
 
	

§  Stimulace	 poptávky	 po	 vzdělávání	 u	 osob	 bez	 ukončeného	 středního	 vzdělávání	
nabídkou	zkoušky	z	profesních	kvalifikací	NSK		

§ Rozvoj	adaptability,	digitálních	kompetencí	a	soft	skills	zaměstnanců	firem,	zejména	
SME	s	ohledem	na	trendy	4.0	(obecné	IT	kompetence,	měkké	a	manažerské	dovednosti,	
jazykové	vzdělávání,	 specializované	 IT,	účetní,	ekonomické	a	právní	kurzy,	 technické	a	
jiné	odborné	vzdělávání):	
§ projekt	na	základě	Výzvy	č.	110	OP	Z	Vzdělávání	-	společná	cesta	k	rozvoji	II;		
§ podpora	našich	členů	při	přípravě	a	realizaci	projektů	v	rámci	OP	Z	(výzva	č.	97	
Další	profesní	vzdělávání	zaměstnanců	podporované	zaměstnavateli)	
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Role	HK	ČR		
	
 
	

§ Budeme	 realizovat	 projekt	 v	 rámci	 programu	Erasmus+	KA3	 for	Dedicated	VET	Tools:	
CVETNET	 (CVET	 networks	 reskilling	 SMEs	 employees	 and	 mentors	 by	 bridging	
generations	and	digital	gaps)	 -	navazuje	na	úspěšné	působení	HK	ČR	v	 rámci	projektu	
AC4SME	(Apprenticeship	Coaches	for	SME)	

§ Cílem	podpora	malých	a	středních	podnikatelů	ve	zvyšování	kvalifikace	zaměstnanců	
v	 souvislosti	 s	 rozvojem	 digitálních	 technologií	 a	 v	 kontextu	 potřebného	 propojení	
počátečního	a	dalšího	odborného	vzdělávání	
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Vzdělávání	dospělých	na	okraji	
Jak	na	vzdělávání	těch,	kteří	se	nevzdělávají	
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Děkuji	Vám	za	pozornost	


