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1. PROČ ČÍST TENTO TEXT?

Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává text, jehož cílem je napomoci vám – zaměstnavatelům – při spolupráci se vzdělávacími 
institucemi: jak komerčními, tak i se školami. Na základě jednoduchých návodů a praktických příkladů vám před-
staví důvody pro spolupráci a samozřejmě také možnosti, které tím jako zaměstnavatel získáte. Dále vás provede 
procesem volby vhodné vzdělávací instituce s ohledem na vaše cíle a konečně naznačí možnosti a cesty, kterými 
by se mohla tato spolupráce ubírat.

Přeji vám mnoho úspěchů (nejen) při spolupráci se vzdělávacími institucemi!

 Tomáš Langer
 autor
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2. PROČ SPOLUPRACOVAT?
Uvažovali jste už o tom, že se vyplatí blíže spolupracovat se vzdělávacími institucemi? Pokud ano, patříte k za-
městnavatelům, kteří si důležitost této spolupráce uvědomují. Pokud jste však ještě tuto možnost nezvažovali, 
přišel čas začít.

Z jakých důvodů se vzdělávacími institucemi spolupracovat?
– Máte zájem o rozvoj lidských zdrojů ve své organizaci.
–  Uvědomujete si nutnost investovat do lidských zdrojů v organizaci, neboť jsou zásadním aktivem, které ve 

firmě existuje.
– Nemáte k dispozici dostatečný počet metodiků a interních lektorů, kteří by zajistili vzdělávání ve firmě.
– Uvažujete systematicky a takový chcete mít i rozvoj lidských zdrojů ve firmě.
– Nechcete pouhá školení, která na trhu existují, ale požadujete komplexní vzdělávání pro své zaměstnance.
– Chcete navázat dlouhodobé partnerství, nejen nakoupit jednorázovou službu.
– Chcete mít jistotu, že za své peníze dostáváte odpovídající servis.

Zkuste zakroužkovat důvody, které jsou vhodné právě pro vaši organizaci. Je jich více než polovina? 
Pak o spolupráci neuvažujte, ale rovnou se ji pokuste navázat!

V čem může být spolupráce se vzdělávacími institucemi užitečná?
– Získáte odborného partnera pro rozvoj lidských zdrojů v organizaci.
–  Vzdělávací instituce jsou schopny posoudit, na jaké úrovni kompetencí jsou vaši zaměstnanci a ve spolupráci 

s vámi diagnostikovat rozdíly mezi aktuálním a očekávaným stavem. Jsou tedy schopny provést analýzu 
vzdělávacích potřeb.

–  Vzdělávací instituce disponují nejen know-how v příslušném oboru, ale i v didaktice vzdělávání. Umějí tak 
efektivně předat znalosti a dovednosti.

–  Vzdělávací instituce mají rozsáhlé zkušenosti s řadou cílových skupin, umějí podle vašich představ sestavit 
a realizovat vzdělávací akci, popř. celý systém vzdělávání v organizaci.

– Řadu svých aktivit, ale i povinností, tak můžete delegovat na vzdělávací instituci.
– V případě nespokojenosti můžete postupovat jako u kteréhokoliv jiného obchodního případu.
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3. S KÝM SPOLUPRACOVAT?
Co to znamená, když se řekne „vzdělávací instituce“? Jaké jsou jednotlivé typy vzdělávacích 
institucí a co mi mohou nabídnout? Jde o velmi široký pojem, pod nímž se mohou skrývat:

Komerční vzdělávací instituce: typicky společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a v menší míře i akciové spo-
lečnosti (a.s.), jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání.
– Výhody: prozákaznická orientace, vstřícný přístup, rychlost a pružnost.
– Nevýhody: vyšší cena služeb.
www.aivd.cz

Neziskové organizace: nejčastěji občanská sdružení (o.s.) nebo obecně prospěšné společnosti (o.p.s.), nadace 
a nadační fondy, popř. církevní právnické osoby. V souhrnu jsou tyto formy označovány jako nevládní neziskové 
organizace (anglicky NGO, non-governmental organisation), jejichž cílem je naplnění poslání, nikoliv zisk.
– Výhody: nižší cena služeb, prozákaznická orientace, vstřícný přístup.
– Nevýhody: omezený okruh služeb.
www.neziskovky.cz

Školy: ve vzdělávání dospělých se pohybují především tři typy škol – střední školy s nabídkou odborných pro-
fesních kurzů, vyšší odborné a vysoké školy.
– Výhody: nižší cena služeb, dobré vybavení pro odborné profesní kurzy, dobrá dostupnost.
–  Nevýhody: omezený okruh služeb (daný akreditací studijních oborů), horší vybavení pro jiné než odborné 

profesní kurzy.
www.msmt.cz
univ.nuov.cz

Profesní komory, svazy, cechy, asociace: řada odborných sdružení se zabývá nejen lobbováním ve svém 
oboru či rozvojem svých členů, ale nabízí také vzdělávací aktivity v rámci své odborné způsobilosti.
– Výhody: nižší cena služeb, přesné odborné zacílení služeb.
– Nevýhody: omezený okruh služeb.
www.spcr.cz
www.hkcr.cz
www.kzps.cz
www.amsp.cz

Osoby samostatně výdělečně činné: vzdělávání dospělých je v českém prostředí živností volnou, na lektory, 
metodiky či manažery vzdělávání nejsou kladeny žádné nároky. Proto se vždy zajímejte nejen o odbornost lek-
tora, ale i jeho lektorské (didaktické) kompetence a osobnostní předpoklady.
– Výhody: hluboká znalost odborné problematiky.
–  Nevýhody: obtížná zastupitelnost (např. v případě nemoci), omezený okruh služeb (daný odborností osoby), 

hůře ověřitelná kvalita.

Organizace: existuje řada organizací, které mají vlastní systém interních lektorů (trenérů), metodiků a dalších 
zaměstnanců ve vzdělávání. Vzhledem k cílům této publikace je pro úplnost zmiňujeme, ale nebudeme s nimi 
dále v textu pracovat.

Pozn: Uvedené výhody a nevýhody jsou jen orientační, mají sloužit jako námět k přemýšlení těch, kteří vzdělávání nak upují.
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V současné době má v předmětu činnosti zapsáno vzdělávání několik desítek tisíc organizací, ovšem tento 
údaj je velmi zkreslující. Pouze pro menšinu z nich je vzdělávání dospělých hlavním „výrobním“ nástrojem. Přes-
nějším nástrojem změření počtu vzdělávacích institucí je zjištění, kolik z nich má akreditaci vzdělávacích progra-
mů u některého z ministerstev. V České republice akreditují především ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví či ministerstvo vnitra. Blíže o akreditacích 
v kapitole 4 této publikace.
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4.  JAK POZNAT KVALITNÍ VZDĚLÁVACÍ 
INSTITUCI?

Předpokládáme, že pro svou organizaci chcete jen ty nejlepší služby, a to i ve vzdělávání vašich zaměstnanců. Spo-
čítali jste si někdy náklady, které ročně utratíte za vzdělávání? O správnosti investic do lidských zdrojů již firmy po-
chybují čím dál méně – kvalifikovaný, motivovaný a loajální pracovník je přeci základní devizou úspěšné organiza-
ce. Méně už však přemýšlejí o tom, zda náklady utracené na vzdělávání zaměstnanců byly investovány optimálně.

Záleží vám na kvalitě vzdělávání?
A víte, jak poznat kvalitní vzdělávací instituci?

Pokud budete vybírat vzdělávací instituci pro spolupráci se svou organizací, pak zvažujte 
především tyto aspekty (srov. soutěž Vzdělávací instituce roku vyhlašovanou AIVD ČR, 2012):
– prozákaznická orientace,
– kvalita lektorů,
– certifikáty kvality,
– členství v profesních sdruženích,
– vývoj vlastních produktů,
– metodika vzdělávání,
– etika,
– reference.

Máte-li skutečný zájem vybrat kvalitní vzdělávací instituci, zkuste si vždy odpovědět na otázky, kte-
ré jsou součástí každého aspektu kvality.

Prozákaznická orientace
Ačkoliv o kvalitě výstupu vzdělávací aktivity rozhoduje řada faktorů, zákaznický přístup je tím, co stojí hned na 
počátku spolupráce mezi firmou a vzdělávací institucí. Vstřícnost, pružnost, ochota či srozumitelnost – to jsou 
faktory, které jsou rozhodující jak pro navázání spolupráce, tak i pro její zdárný průběh.

Obchodní a reklamační podmínky:
– Jsou dohledatelné na webu či je vzdělávací instituce ochotna je zaslat na vyžádání?
– Jsou podmínky jasně formulovány?
– Jsou vyvážené pro obě strany?
– Jsou pro vás akceptovatelné?

Nabídka služeb na webu:
– Je nabídka služeb na webu umístěna?
– Je přehledná, srozumitelná a snadno dostupná?
– Vyhovuje vám?

Místa realizace kurzů:
– Jsou vzdělávací akce pořádány v místech, kde to potřebujete?
– Pokud ne, je vzdělávací instituce ochotná zajistit vzdělávání tam, kde to potřebujete vy?
– Je schopna kurzy na vámi vybraných místech realizovat v optimálním čase?
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– Kontaktní a poradenský pracovník:
– Jsou k dispozici kontakty na pracovníky vzdělávací instituce?
– Jsou tito lidé skutečně k dispozici?
–  Má firma pracovníky, kteří nejen ověří volnost termínu, ale jsou schopni vybrat vzdělávací akci na míru vašim 

potřebám?

Ukázkové materiály, ukázkové hodiny:
– Je vzdělávací instituce ochotna zaslat či zapůjčit k nahlédnutí učební materiály, které používá při vzdělávání?
– Je vzdělávací instituce ochotna uspořádat ukázkovou hodinu? (samozřejmě ne pro jednotlivce, ale pro firmy)
– Pořádá vzdělávací instituce ukázkové hodiny (tzv. ochutnávky) pravidelně?

TIP!

Pokud budete vybírat vzdělávací instituci, věnujte dostatek času porovnání několika z nich. Zvažujte, 
která vás zaujala na první pohled a čím; která poskytuje to, co očekáváte. Vždy přemýšlejte, v čem je jed-
na vhodnější než druhá. Stejně jako když kupujete jakékoliv zboží, srovnání více vzdělávacích institucí 
pomůže lépe odkrýt vaše očekávání a priority, čímž vám usnadní rozhodování. Nedejte však jen na první 
dojem, jakým zapůsobí webová prezentace či profesionálně vedený telefonický hovor. Rozhodující jsou 
i jiné faktory…

Kvalita lektorů
Zákazníci vzdělávacích společností často tvrdí, že základem kvality je lektor. Tato publikace jistě toto úzké vidění 
mnohým rozšíří, přesto je potřeba věnovat pozornost právě lektorům, jejich kvalifikaci, schopnostem vést vzdě-
lávací proces, předávat či objevovat znalosti a dovednosti, jakož i pracovat sami na sobě.

Odborné a lektorské kompetence:
– Má vzdělávací instituce odborně erudované lektory? Ovládají svůj obor?
– Pracují lektoři na aktualizaci svých znalostí a dovedností? Je vzdělávací instituce schopna to doložit?
–  Má vzdělávací instituce lektorsky kompetentní lektory? A umějí didakticky zvládnout vzdělávání? Mají 

k dispozici arzenál metod a technik pro vzdělávání dospělých? Je vzdělávací instituce schopna to doložit?

Další rozvoj a vzdělávání lektorů:
– Má vzdělávací instituce systém rozvoje svých lektorů?
– Publikují lektoři v novinách a časopisech, popř. knižně?
– Objevují se v médiích?
– Je vzdělávací instituce schopna to doložit?

Systém supervize:
–  Má vzdělávací instituce systém supervize svých lektorů, včetně zpracování výstupů supervize a jejich 

praktické uplatnitelnosti?
– Je vzdělávací instituce schopna to doložit?
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TIP!

Zeptejte se, v čem jsou lektoři vzdělávací instituce výjimeční, jiní než ostatní. Zbystřete, pokud je odpověď vy-
hýbavá nebo jsou uváděny informace neurčité či samozřejmé. Kvalitní lektor především pracuje sám na sobě, 
protože ví, že vzdělávat se je potřeba. Dobrá vzdělávací instituce umí pohotově kvalitu svých lektorů doložit.

Certifi káty kvality
Respektované certifikáty kvality mohou být také tím, co vám pomůže při volbě odpovídající 
vzdělávací instituce. Ačkoliv řada z nich nemusí svědčit o kvalitě vlastního vzdělávání, 
mohou být jistým vodítkem pro zjištění, jak systematicky je vzdělávací instituce vedena 
a řízena.
– Vlastní vzdělávací instituce některý z certifikátů kvality?
– Jsou certifikáty platné a vztahují se na vzdělávání dospělých?
– Odpovídá realita certifikátům?

TIP!

Certifi kátů v oblasti vzdělávání dospělých není mnoho, téměř žádný navíc nehovoří přímo o kvalitě vzdě-
lávání. Např. ISO certifi kaci sice několik vzdělávacích institucí vlastní, ta ale nesměřuje přímo ke kvalitě 
vzdělávacího procesu, ale spíše k systému řízení vzdělávací instituce. Speciálně pro vzdělávání dospělých 
vznikla mezinárodní certifi kace Q FOR, která je zaměřena na zjišťování spokojenosti zákazníků s kvalitou 
poskytovaných služeb. Udílí se buď za oblast vzdělávání a/nebo poradenství. V ČR však tento certifi kát 
vlastní pouze několik vzdělávacích institucí. V současné době je vyvíjen zcela nový nástroj, a sice rating 
vzdělávacích institucí. Pracuje na něm ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s řadou 
dalších institucí a expertů. Vzniknout by tak měl jednoduchý a transparentní způsob ověření kvality vzdě-
lávacích institucí na principu podobném hvězdičkám hotelů, který umožní snadno a rychle ověřit úroveň 
poskytovaných služeb, a tedy i cenu. Nástroj vzniká v rámci projektu Koncept a měl by být uveden na trh 
v roce 2013.

 www.csq.cz
 www.qfor.org
 www.nuov.cz/koncept

Členství v profesních sdruženích
Stejně jako řada ostatních, i členství v profesním sdružení může znamenat jistý znak kvality 
vzdělávací instituce. Ta, která má zájem na svém rozvoji a rozvoji svých zákazníků, neustále 
sleduje trendy a v souladu s nimi aktualizuje své produkty a služby.
– Je vzdělávací instituce členem respektovaného profesního sdružení?
– Vystupuje v tomto sdružení aktivně (např. ve vedení sdružení či na jeho akcích)?
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TIP!

Podobně jako certifi kátů, ani profesních sdružení není ve vzdělávání dospělých mnoho. Nejstarším 
a největším z nich je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR), jejímiž členy je více než 200 
vzdělávacích institucí napříč celou ČR. Asociace pečuje o kvalitu svých členů a mimo jiné udílí ceny nejlep-
ším lektorům a nejkvalitnějším vzdělávacím institucím. Dalším sdružením je People Management Forum 
(dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů), v jejíž sekci CAMETIN jsou zastoupeny právě vzdělávací 
a poradenské instituce. V neposlední řadě na tomto poli působí Česká andragogická společnost zaměřující 
se především na péči o lektory a odbornou publikační činnost.
Kromě takto odborně zaměřených profesních sdružení mohou být vzdělávací instituce členy např. Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Etického fóra a řady dalších společenstev, asociací 
a sdružení.

www.aivd.cz
www.peoplemanagementforum.cz
www.andragogika.info
www.spcr.cz
www.hkcr.cz

Vývoj vlastních produktů
Řada vzdělávacích institucí pouze kopíruje kurzy, které pak najdete v nabídce mnoha ostatních. Dochází tak 
ke sdílení know-how, mnohdy však i k jeho vědomému zcizení. Skutečně kvalitní vzdělávací instituce naopak 
nabízejí své vlastní originální produkty a služby (kurzy, semináře, pracovní sešity, celé knihy či pomůcky ke 
studiu).

Vzdělávací programy:
–  Vytváří vzdělávací instituce vlastní originální vzdělávací programy (kurzy, školení, vzdělávací akce či dokonce 

konference)?
–  Najdete v její nabídce program, který je inovativní a neobjevuje se v nabídkách řady ostatních vzdělávacích institucí?
–  Je schopna vám „ušít“ program na míru?
–  Je ochotna vám zajistit „ochutnávku“ vybraných programů?

Studijní materiály:
–  Vytváří a publikuje vzdělávací instituce vlastní studijní materiály?
–  Jsou lektoři vzdělávací instituce také autory svých studijních materiálů?
–  Vytváří pro vzdělávací instituci studijní materiály externí odborníci?
–  Má na ně vzdělávací instituce autorská práva?
–  Vydává publikace a periodika pod vlastním ISBN (publikace) či ISSN (periodika)?
–  Je schopna vám „ušít“ studijní materiál na míru?
–  Je ochotna vám zajistit „ochutnávku“ vybraných studijních materiálů?

Didaktické pomůcky a materiály:
–  Vytváří vzdělávací instituce vlastní didaktické pomůcky a materiály (např. případové studie, pracovní listy, 

grafy, tabulky, přehledy, či dokonce výuková CD/DVD, videoukázky, modely)?
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– Je schopna vám „ušít“ potřebné pomůcky a materiály na míru?
– Je ochotna vám zajistit „ochutnávku“ vybraných pomůcek či materiálů?

TIP!

Pokud vybíráte z nabídky vzdělávací program a nejste si jisti, zda naplní vaše očekávání, požádejte vzdě-
lávací instituci alespoň o konzultaci. Dobrá vzdělávací instituce pro vás připraví materiály, které na kurzu 
běžně používá, vysvětlí vám harmonogram akce, její výstupy, metody vzdělávání i metody hodnocení účin-
nosti vzdělávací akce. Pokud jste větší odběratel, neváhejte požádat i o ukázkovou lekci – tzv. ochutnávku 
vzdělávacího programu. Důkladně vyhodnoťte, co jste dostali a zda to odpovídá vašim očekáváním. Není 
to jednoduché a rychlé, ale pokud chcete opravdu kvalitní vzdělávání pro své zaměstnance, je to nezbytné.

Metodika vzdělávání
Komplexní dokumentace vzdělávací akce:
–  Je vzdělávací instituce schopna vytvořit a předat vám komplexní dokumentaci vzdělávací akce? Je schopna 

vám předvést ukázky z předchozích vzdělávacích akcí?
– Má dokumentaci uspořádánu systematicky, přehledně?
– Jaká je grafická stránka dokumentace?
– Dokáže se v dokumentaci zástupce vzdělávací instituce rychle zorientovat a sdělit vám její obsah?

Analýza vzdělávacích potřeb:
– Je vzdělávací instituce po dohodě s vámi schopna vytvořit analýzu vzdělávacích potřeb vaší firmy?
– Je schopna vám vysvětlit, proč je analýza klíčová pro nastavení systému vzdělávání zaměstnanců vaší firmy?
– Je schopna vám ukázat vzorky dřívějších analýz?
– Dokáže na základě analýzy vzdělávacích potřeb nastavit systém vzdělávání zaměstnanců vaší firmy?
– Je schopna vám „ušít“ tento komplex služeb na klíč?

Evaluace vzdělávací akce:
–  Je vzdělávací instituce schopna zajistit vyhodnocení vstupních kompetencí vašich zaměstnanců před 

vzdělávací akcí, sledovat je v průběhu, vyhodnotit na konci i po skončení vzdělávací akce?
– Umí zjistit, jaký je posun vašich zaměstnanců?
– Umí využít různých nástrojů evaluace a nabídnout je podle vašich potřeb?
– Dokáže vám evaluační výstupy zajistit v přehledném formátu?

Výstupy vzdělávací akce:
– Dokáže vzdělávací instituce identifikovat výstupy jednotlivých vzdělávacích programů?
– Dokáže tyto výstupy upravit pro potřeby vaší firmy?
– Umí tyto výstupy změřit?
– Dokáže vám výstupy zajistit v přehledné podobě?

Individuální rozvojové plány:
–  Dokáže vzdělávací instituce na základě výstupů evaluace stanovit individuální rozvojové plány pro jednotlivé 

účastníky vzdělávání?
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– Umí doporučit i rozvojové aktivity pro firmu jako celek?
– Dokáže vám individuální rozvojové plány předat v přehledné podobě?

TIP!

Komplexní dokumentace vzdělávací akce by měla obsahovat:
 –  Identifi kaci cílové skupiny vzdělávání (Komu je vzdělávání určeno?).
–  Stanovení vstupních požadavků na cílovou skupinu (Co by měli účastníci umět ještě před vzdělávacím 

programem?).
– Uvedení cílů vzdělávání (Čeho by měli dosáhnout účastníci? Kam se posunou ve svých kompetencích?).
– Harmonogram realizace vzdělávací akce (Jak bude vzdělávání probíhat?).
–  Minutový scénář (Co bude obsahem vzdělávání? Kolik prostoru dostanou jednotlivá témata? Jakými 

metodami bude lektor postupovat? Jaké pomůcky bude využívat? Jaké výstupy budou mít jednotlivá 
témata?).

–  V závěru by měly být uvedeny metody evaluace vzdělávacího programu (např. evaluační dotazník, rozho-
vor) a návrh dalších kroků (např. individuální rozvojové plány).

Evaluace je přirozenou součástí vzdělávacího procesu, často však bývá zařazován jen evaluační dotazník 
na konci vzdělávacího programu, kdy už není možno většinu zjištění a námětů na zlepšení uvést v život. 
Dobrá vzdělávací instituce proto zařazuje evaluaci i v průběhu vzdělávacího programu a ty nejlepší ji 
nabízejí i po jeho ukončení. Ex post (např. 3 až 6 měsíců po akci) se zjišťuje, jak reálně nabyté kompetence 
účastníci vzdělávání uplatnili v praxi a zda to mělo pro fi rmu kýžený efekt.

Etika
Etický kodex:
– Má vzdělávací instituce zpracován etický kodex?
– Jde o veřejný dokument přístupný např. na webu?
– Znají jej představitelé i zaměstnanci vzdělávací instituce?
– Chová se vzdělávací instituce a její zaměstnanci podle něj?

Etický audit:
– Prošla vzdělávací instituce etickým auditem?
– S jakým výsledkem?

TIP!

Etický kodex bývá v mnoha fi rmách formální dokument, o němž nikdo neví. Pokud souhlasíte s tím, že 
i byznys by měl být etický, zeptejte se vzdělávací fi rmy na její etiku: Jak je zajištěno etické podnikání? Jaké 
vám dává etické záruky? Neeticky jednající vzdělávací fi rma kupř. pořádá vzdělávací programy vytvořené 
jinými společnostmi a vydává je přitom za své, skenuje či kopíruje studijní materiály a další texty a po-
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rušuje přitom autorská práva, pracuje na počítačích se softwarem bez zákonné licence, poškozuje svou 
konkurenci či jinak se dopouští neetického chování.
Etický audit je dosud v ČR velmi málo rozšířenou praktikou, další vzdělávání nevyjímaje. Existuje jen ně-
kolik málo vzdělávacích společností, které prošly etickým auditem, proto jej zatím nelze brát jako zásadní 
prvek kvality ve vzdělávání.
Jedním ze způsobů zavádění etiky do organizací jsou tzv. desatera. Asociace institucí vzdělávání dospělých 
ČR vytvořila dokonce dvě: Desatero kvalitní vzdělávací instituce a Desatero kvalitního lektora. Inspirujte 
se jimi a poměřujte kvalitu vzdělávání touto jednoduchou pomůckou.

www.aivd.cz/desatera
 www.etickeforum.cz

Reference
–  Má vzdělávací instituce referenční listinu (seznam referencí) na webu? Je schopna a ochotna poskytnout 

reference i s kontakty na referující osoby?
– Má vzdělávací instituce k dispozici i referenční dopisy? Je ochotna vám je poskytnout?
– Odpovídají referenční firmy vašim očekáváním na vzdělávání, které poptáváte?

TIP!

To, že má vzdělávací instituce referenční listinu na webu, ještě zdaleka nic neznamená. Zásadní je, jaká 
služba byla referujícím poskytnuta a zda s ní byla fi rma spokojena. To lze zjistit jen tím, že se s konkrétními 
fi rmami spojíte – proto vyžadujte referenční list, vč. kontaktů. Nebuďte však zaskočeni tím, že v některých 
fi rmách nebudou o vzdělávací společnosti vědět, za tu dobu se mohli ve fi rmě vystřídat pracovníci, kteří již 
referovat nemohou. Dobrá vzdělávací instituce si udržuje referenční listinu stále aktuální.
Zásadní však mohou být i referenční dopisy, tedy dopisy sepsané fi rmou, které byly dříve vzdělávací služ-
by poskytovány. Není důvod, aby nespokojená fi rma psala pozitivní referenční dopis – proto mohou být 
dopisy jasným signálem o kvalitě vzdělávací instituce a jejích služeb.

Ptejte se také na to, se kterými fi rmami vzdělávací instituce pracuje dlouhodobě (v řádu let). Opakované 
využívání služeb jednoznačně svědčí o kvalitě poskytovaných služeb.

Uvedené aspekty jsou základem toho, jak kvalitu rozeznat. K tomu však může přistoupit 
i několik dalších:

Předchozí zkušenosti:
– Máte již se vzdělávací institucí zkušenosti? Pokud ne vy, tak vaši kolegové či známí?
– Mediální obraz
– Je vzdělávací společnost známá v daném regionu? Má dobré renomé ve společnosti?

Akreditace:
– Je akreditovanou vzdělávací institucí?
– Má akreditované vzdělávací programy?
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TIP!

Akreditovat vzdělávací instituce mohou v ČR zejména resortní ministerstva: ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy (MŠMT) akredituje vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
či pro oblast sportu, ministerstvo práce a sociálních věcí akredituje vzdělávací instituce pro oblast sociální 
práce a péče, ministerstvo vnitra akredituje vzdělávací instituce pro oblast vzdělávání úředníků, minister-
stvo zdravotnictví akredituje pro oblast vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Tato ministerstva pak akreditují i jednotlivé vzdělávací programy. Pouze vzdělávací programy (nikoliv 
instituce) akredituje např. MŠMT – jedná se o tzv. rekvalifi kační programy nebo studijní programy vyšších 
odborných a vysokých škol.
Akreditace je v zásadě formálním procesem uznání splnění předepsaných požadavků na vzdělávací institu-
ci nebo vzdělávací program.
Akreditace proto může být při posuzování kvality vodítkem, ovšem není její zárukou!

www.msmt.cz
www.mpsv.cz
www.mvcr.cz
www.mzcr.cz

Komplexní vzdělávací systém:
Poskytuje vzdělávací instituce jen vybrané druhy služeb nebo nabízí komplexní přístup k zákazníkovi a  jeho 
potřebám?

TIP!

V dnešní době již mnoho fi rem pochopilo, že pouze nesystematické nárazové vzdělávání nemá větší 
smysl. Odklání se tak od „výběru školení z katalogu“ směrem k požadavkům na zajištění „komplexního 
vzdělávacího systému“. Firmy od vzdělávací instituce na základě konzultací a dodaných materiálů 
očekávají:
– vytvoření a provedení analýzy vzdělávacích potřeb,
– stanovení kompetenčních profi lů pracovních míst,
– porovnání kompetenčních profi lů s reálnými kompetencemi zaměstnanců,
–  nastavení systému vzdělávání jednotlivých kategorií zaměstnanců, i jednotlivců, podle požadavků kom-

petenčního profi lu,
– zajištění vzdělávacích programů,
– vyhodnocení vzdělávacích programů a stanovení individuálních rozvojových plánů.
Tedy jednoduše: Dodávku služeb spojených se vzděláváním na klíč.
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5.  JAK SPOLUPRACOVAT A JAK SPOLUPRÁCI 
FINANCOVAT?

Vysvětlili jsme si důvody, proč spolupracovat, s kým spolupracovat a také jak poznat kvalitního partnera ve vzdě-
lávání dospělých. Jak by ale vlastní spolupráce mohla či měla vypadat? Jaké jsou možné varianty a platformy pro 
spolupráci? Většinu nápadů a námětů pro spolupráci jsme uvedli v předchozí kapitole, proto je nyní jen shrneme.

Existuje několik scénářů spolupráce – výběr záleží především na vás, vašich cílech 
a očekáváních:
– získání kvalitních vzdělávacích akcí,
– partnerství na komplexním vzdělávacím systému v organizaci,
– partnerství na strategickém řízení organizace,
– spolupráce na základě Národní soustavy kvalifikací,
– spolupráce na principu projektového partnerství.

Získání kvalitních vzdělávacích akcí
Jako pomůcka pro získání kvalitních vzdělávacích akcí sloužila celá předchozí kapitola, jejímž cílem bylo usnad-
nit vám rozeznání kvalitních od nekvalitních nabídek.

Jde o nejjednodušší formu spolupráce, kdy je vaším cílem „pouze“ získat za investované prostředky co nejkva-
litnější službu od vzdělávací instituce. Jedná se tedy o klasický dodavatelsko-odběratelský vztah.

Tuto formu volte pouze, pokud:
–  víte zcela přesně, který kurz či jinou rozvojovou aktivitu potřebujete, v jakém rozsahu, pro jakou cílovou 

skupinu a jaký přesně očekáváte výstup,
–  máte zpracovánu analýzu vzdělávacích potřeb ve vaší organizaci a nyní jen naplňujete jednotlivá její doporučení,
– využíváte vzdělávání zaměstnanců např. jako nefinanční benefit.

Pokud skutečně hodláte pouze nakoupit vzdělávací akci, doporučujeme následující postup, 
při němž pečlivě promyslíte:
–  vzdělávací potřeby vaší organizace a zaměstnanců (tedy cílové skupiny vzdělávací akce), kompetence 

zaměstnanců na jednotlivých pozicích, resp. rozdíly mezi jejich kompetencemi a kompetencemi stanovenými 
pro efektivní výkon konkrétní pozice,

–  vzdělávací akci, kterou chcete objednat: cíle a výstupy vzdělávání (Co by měli umět vaši zaměstnanci po 
jejím absolvování? Kam by se měli při své práci posunout?),

–  vzdělávací instituci, která by měla služby poskytnout (Jaká jsou vaše očekávání od vzdělávací instituce? 
Která kritéria jsou pro vás klíčová?).

Přestože většina zaměstnavatelů ve výše uvedených oblastech nemá jasno, volí tuto cestu. Proč? Je totiž na 
první pohled nejjednodušší. Přitom však nejméně efektivní!
www.vzdelavaniaprace.cz
www.edumenu.cz
www.educity.cz
www.eu-dat.cz
www.aivd.cz/akce-clenu
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Formy spolupráce firem a vzdělávacích institucí:
– pouhé doporučení při výběru z katalogu akcí,
– konzultace cílů a očekávání firmy se vzdělávací institucí,
– poradenství při identifikací cílů a výstupů požadované vzdělávací akce,
– poradenství pro výběru optimální vzdělávací akce.

Partnerství na komplexním vzdělávacím systému 
v organizaci
V předchozí kapitole jsme hovořili o komplexním vzdělávacím systému jako službě na klíč pro vaši firmu. Zvaž-
te, zda je to cesta, která vám vyhovuje, a nechejte se inspirovat. Pokud považujete rozvoj lidských zdrojů ve vaší 
firmě za zásadní, pokuste se změnit klasický dodavatelsko-odběratelský vztah na vztah partnerský, kdy jste si 
oba rovni před vaším cílem – rozvíjet a vzdělávat vaše zaměstnance, aby mohli lépe a efektivněji vykonávat svou 
práci a přinášeli tak výhody a zisk svému zaměstnavateli. Máte tedy společný zájem na dosažení cíle, a proto 
postupujete ruku v ruce koordinovaně a systematicky.

Formy spolupráce firem a vzdělávacích institucí (postupný proces):
– zpracování analýzy vzdělávacích potřeb,
– rozpracování výstupů analýzy vzdělávacích potřeb do podoby komplexního vzdělávacího systému,
– nastavení a konzultace komplexního vzdělávacího systému,
– realizace kroků komplexního vzdělávacího systému,
– vyhodnocení realizace komplexního vzdělávacího systému,
– zpracování návrhů na opatření.

Partnerství na strategickém řízení organizace
Za poslední desetiletí jsme v oblasti strategického řízení zaznamenali výrazný posun, a to především v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů a personální práce. Nejvyšší manažer odpovědný za personální práci ve firmě je již sou-
částí nejvyššího vedení firmy s plnohodnotnými pravomocemi, odpovědností i rozpočtem. Velká většina firem 
má zpracován nejen strategický plán v oblasti výroby, distribuce či prodeje, ale též plán personální, či přímo plán 
v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.

Na vzdělávání zaměstnanců se již nepohlíží jako na černou díru v rozpočtu, ale jako na součást strategického 
řízení firmy. Vzdělávání zaměstnanců je nejen vhodné, ale i nutné systematicky organizovat, řídit a rozvíjet.

A právě zde se nabízí spolupráce firem a vzdělávacích institucí jako vhodná cesta.

Formy spolupráce firem a vzdělávacích institucí (postupný proces):
– zpracování analýzy vzdělávacích potřeb a dalších analýz v oblasti vzdělávání,
– spolupráce na zpracování strategických plánů ve vzdělávání,
– konzultace strategických plánů ve vzdělávání,
– spolupráce při praktické realizaci strategických plánů ve vzdělávání,
– vyhodnocení realizace strategických plánů ve vzdělávání,
– zpracování návrhů na opatření.
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Spolupráce na základě Národní soustavy kvalifi kací
Fenoménem a zcela novým přístupem k nahlížení na vzdělávání a rozvoj (nejen) dospělých je v současnosti tzv. 
Národní soustava kvalifikací (NSK). Jejím hlavním principem je umožnit získat uznanou kvalifikaci i jinou 
cestou než jen školní docházkou. Základem jsou znalosti a dovednosti (tedy kompetence) jedince, který si je 
nechává ověřit zkouškou podle předem daného standardu bez ohledu na to, jakými cestami své kompetence 
získal.

NSK je veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a kvalifikací potvrzovaných a uznávaných 
na území České republiky. V rámci NSK jsou rozlišovány tzv. úplné profesní kvalifikace, které člověk obvykle 
získá ve škole a  kvalifikace profesní, které tvoří část určitého povolání. Profesní kvalifikace jsou samostatně 
uplatnitelné na trhu práce a jejich existence umožňuje získat lidem certifikát ověřující jejich kompetence, který 
je uznatelný na území ČR. Zájemci o tento certifikát se mohou nechat vyzkoušet podle tzv. kvalifikačních a hod-
noticích standardů u tzv. autorizované osoby, která jim po splnění předepsaných náležitostí vydá osvědčení.

Principem je tedy to, že člověk může získat své kompetence (znalosti a  dovednosti) jakoukoliv ces-
tou (studiem ve škole, v kurzu, z knih, praxí…), autorizovaná osoba NSK mu je pouze podle měřitelných 
a transparentních kritérií ověří.
 www.narodni-kvalifikace.cz 

Příklad úplné profesní a profesní kvalifikace:

KUCHAŘ
(úplná profesní kvalifikace, odpovídá výučnímu oboru KUCHAŘ)

PŘÍPRAVA TEPLÝCH 
POKRMŮ

(profesní kvalifikace)

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
STUDENÉ KUCHYNĚ

(profesní kvalifikace)

PŘÍPRAVA MINUTEK
(profesní kvalifikace)
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Schéma fungování 

systému NSK:

Jistou zárukou funkčnosti systému je to, že profesní kvalifikace nezpracovávají úředníci, ale proces je organizo-
ván v  rámci tzv. sektorových rad, tedy odborných zástupců zaměstnavatelů a dalších subjektů, rozdělených 
podle jednotlivých sektorů. V současnosti pracuje 29 sektorových rad.
www.sektoroverady.cz 

1.
ZÍSKÁNÍ KOMPETENCÍ

ZAMĚSTNANCEM

Studiem ve škole
Studiem v kurzech

Samostudiem
Praxí …

2.
SROVNÁNÍ 

SE STANDARDEM

Porovnání reálných kompe-
tencí s tzv. kvalifikačním a 

hodnoticím standardem 
profesní kvalifikace 

3.
DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCICH 

KOMPETENCÍ

Studiem ve škole
Studiem v kurzech

Samostudiem
Praxí …

4.
ZKOUŠKA 

U AUTORIZOVANÉ OSOBY

Zkouška podle hodnoticího 
standardu ve škole, vzdělá-
vací instituci, firmě či jiné 
instituci, která má autori-

zaci pro zkoušky 
podle NSK

5.
OSVĚDČENÍ 

O PROFESNÍ KVALIFIKACI

Vydané autorizovanou 
osobou na základě úspěšně 

vykonané zkoušky

SPOLUPRÁCE 
SE VZDĚLÁVACÍ 

INSTITUCÍ
SPOLUPRÁCE 

SE VZDĚLÁVACÍ 
INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE 
SE VZDĚLÁVACÍ 

INSTITUCÍ

Moje 
kompetence

Kvalifikační 
a hodnoticí 

standard
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NSK je provozována ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě zákona 179/2006 Sb., o ověřo-
vání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb

Oproti systému tzv. počátečního vzdělávání (všechny typy škol) umožňuje další vzdělávání i díky NSK pružněji 
a rychleji reagovat na požadavky zaměstnavatelů a trhu práce.

Formy spolupráce firem a vzdělávacích institucí:
–  Firma komplexně spolupracuje se vzdělávací institucí na přípravě vzdělávacích programů pro své 

zaměstnance, které následně vzdělávací instituce realizuje, vč. zkoušek podle NSK.
–  Firma objedná u vzdělávací instituce vzdělávací programy vedoucí k zisku osvědčení podle NSK.
–  Firma objedná u vzdělávací instituce jak již připravené vzdělávací programy vedoucí k zisku osvědčení podle 

NSK, tak i vlastní zkoušky podle NSK (pokud je vzdělávací instituce autorizovanou osobou).
–  Firma objedná u vzdělávací instituce pouze zkoušky podle NSK (pokud je vzdělávací instituce autorizovanou 

osobou).

Spolupráce na principu projektového partnerství
Již dvě období je Česká republika součástí systému projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Řada 
institucí, firem či jednotlivců tak má možnost zapojit se do tohoto systému a řešit své projekty.

V aktuálním období jde o následující tzv. operační programy (OP), prostřednictvím nichž jsou distribuovány 
finanční prostředky na konkrétní vyhlašovaná témata:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost slouží především rozvoji počátečního vzdělávání na školách 
všech stupňů, ale i dalšího vzdělávání. Není však přímo zacíleno na firmy.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen především na zlepšení situace na trhu práce prostřednictvím 
zvyšování zaměstnatelnosti obyvatel (vč. zaměstnanců firem) a snižování nezaměstnanosti.

OP Podnikání a inovace zahrnuje mimo jiné program Školicí střediska, díky němuž má být prostřednictvím 
kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a  obecně rozvoj lidských zdrojů zvýšena konkurence-
schopnost podniků a zaměstnatelnost jednotlivců.

OP Praha Adaptabilita je určen pro Prahu (na rozdíl od předchozích dvou, které jsou zaměřeny jen na mimo-
pražské regiony ČR) a slouží rozvoji lidských zdrojů, podpoře zaměstnanosti a sociální integraci.

V rámci jednotlivých OP jsou pak vyhlašovány tzv. výzvy k předkládání projektů, jichž se mohou účastnit různé 
subjekty podle znění konkrétní výzvy.
www.esfcr.cz

V současné době jsou aktuální projekty z rodiny „Vzdělávejte se!“, a to:
–  Vzdělávání v cestovním ruchu

Dotace na vzdělávání zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu (do 31. 10. 2014) .
–  Vzdělávání v energetice

Dotace na vzdělávání zaměstnanců ve vybraných odvětvích průmyslu a služeb v energetice (do 31. 12. 2014).
–  Vzdělávejte se pro stabilitu!

Dotace na vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů, kteří se přechodně nachází v obtížné hospodářské 
situaci – tzv. český „kurzarbeit“ (do 30. 6. 2015).

 www.esfcr.cz/projekty/projekty-vzdelavejte-se
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Formy spolupráce firem a vzdělávacích institucí:
– firma komplexně spolupracuje se vzdělávací institucí na tvorbě, realizaci a vyhodnocení konkrétního projektu 
– firma může ovlivnit formu i obsah projektu tak, aby jí co nejvíce vyhovoval,
– firma pouze dodává své zaměstnance do schválených projektů vzdělávací instituce na základě její nabídky  
– firma nemůže ovlivnit formu ani obsah projektu, pouze může či nemusí vyslat své zaměstnance,
– firma osloví vzdělávací instituci s tím, aby pro ni projekt sepsala, následně jej řeší firma sama,
–  firma osloví vzdělávací instituci s tím, aby pro ni projekt sepsala a v případě úspěchu se stala i jeho 

realizátorem,
– firma osloví vzdělávací instituci ke spolupráci formou subdodávky vzdělávání již schváleného projektu.



Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí 23

6. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Příklad spolupráce fi rmy a vzdělávací instituce

KONPLAN, S.R.O. / GRAFIA, S.R.O.

Pojetí firemního vzdělávání může mít různé podoby. Dokazuje to i příklad spolupráce vzdělávací instituce Gra-
fia, s.r.o. a společnosti Konplan, s.r.o. poskytující inženýrské služby v oborech CAD konstrukce, elektroprojekto-
vání, automatizace a IT projektového inženýrství. Záměr společnosti byl jasný – proškolit zaměstnance na pozi-
cích současných i budoucích manažerů. Ze standardního výběrového řízení vzešla právě společnost Grafia, s.r.o.

Nešlo ovšem o objednání běžného katalogového kurzu. Ředitel společnosti požadoval kurz na míru oboru 
podnikání a individuálním zvláštnostem zaměstnanců. Záměrem bylo sjednotit pohled na vedení lidí ve společ-
nosti a zlepšit manažerské kompetence.

Zadavatel chtěl využít znalost školitele z mnoha českých firem pro aplikaci firemních pravidel a zlepšení kom-
petencí vedoucích pracovníků. Bylo požadováno jednání v němčině s jednatelem a zároveň lektoři se znalostí 
německého jazyka. Vzhledem k tomu, že šlo o tematiku tzv. manager skills a soft skills, kde se projevují interkul-
turní rozdíly, bylo jasné, že nebude aplikován zahraniční kurz německé mateřské společnosti. Smysl a cíl školení 
zůstal stejný, měnily se však formy práce, metodika a typy cvičení, užité příklady či případové studie. Důraz byl 
kladen na vysokou míru interaktivity a praktický trénink dovedností.

Realizace měla několik kroků: dodavatel nejprve navrhl rámcová témata, která byla dále rozpracována do po-
drobnější osnovy. Aby získal co nejdetailnější informace o vstupních znalostech, zkušenostech a přáních účastní-
ků, kontaktoval školitel jednotlivé kurzisty s dotazníkem, v němž každý definoval oblasti, které považuje za nutné 
pro správný výkon práce vedoucího pracovníka.

Nad další fází návrhu obsahu se setkali budoucí účastníci a školitelé ještě před kurzem, aby znovu diskutovali 
o potřebách a směru kurzu. Vznikl tak zcela nový vzdělávací program, který jednotně připravuje manažery dle 
firemních požadavků, ale zároveň respektuje česká kulturní specifika.

Dobrá příprava se vyplatila. Pilotní kurz vedli lektoři s dlouholetou manažerskou praxí. Z kurzu byla od účast-
níků získána zpětná vazba formou závěrečného dotazníku s možností sdělit svá očekávání od příštího kurzu. 
Účastníci nejvíce oceňovali interaktivní výuku, příklady blízké praxi, zlepšení vlastních dovedností po tréninku, 
lektorský přístup i původní autorské studijní materiály školitele.

Po kurzu opět následovala porada zadavatele a vzdělávací instituce. Zhodnotila se úroveň dovedností mana-
žerů a nastavily se podmínky pro vyrovnání rozdílů mezi jednotlivci. Na základě výstupů z pilotního kurzu byl 
spolu se vzdělávací institucí připraven cyklus školení Manažerská akademie Konplan, který přesně reflektuje 
potřeby společnosti i jednotlivých účastníků. 

„V roce 2011 narostl počet našich zaměstnanců více než dvojnásobně, což vyžado-
valo změnu organizační struktury a rozšíření počtu řídících pracovníků. Nehledali jsme 
zkušené vedoucí mimo Konplan, ale rozhodli jsme se pro výchovu vlastních zaměstnan-
ců. Oslovili jsme společnost Grafia a připravili „ochutnávkový“ kurz na míru. Vyplatilo 
se to. Tento první kurz přinesl jasné výsledky, a tak jsme se rozhodli pokračovat ve spo-
lupráci i v dalších letech.“

Ing. Pavel Štěrba, ředitel společnosti Konplan, s.r.o.
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Příklad spolupráce fi rmy a vzdělávací instituce

TEVA CZECH INDUSTRIES, S.R.O. / 
/ AHRA – HUMAN RESOURCE AGENCY, S.R.O.

Jinou formu spolupráce ilustruje příklad spolupráce komerční vzdělávací instituce AHRA – Human Resource 
Agency, s.r.o. a farmaceutického gigantu TEVA Czech Industries, s.r.o. která je vysoce dynamicky rostoucím 
podnikem – během pěti let se počet jejích zaměstnanců zdvojnásobil, a narostla tedy i potřeba vzdělávat mana-
žery v mnoha nových oblastech.

Obě společnosti zahájily spolupráci při realizaci programu s názvem Kompetentní vedoucí. Spolupráce byla 
navázána standardním výběrovým řízením na dodavatele komplexní realizace tohoto programu. Klíčovou oso-
bou pak byl personální ředitel firmy, který celý projekt koordinoval a byl rozhodujícím činitelem v zapojení klí-
čových osob do projektu.

Tohoto programu se zúčastnilo 60 zaměstnanců společnosti na pozicích předák, mistr a vedoucí laboratoří. 
Přípravě a spuštění vzdělávacího programu předcházela tvorba tzv. kompetenčního modelu těchto pracovních 
pozic, který definuje klíčové schopnosti a dovednosti, které jsou vyžadovány od zaměstnanců vykonávajících 
uvedené pozice. 

Z  průzkumu pracovníků i  jejich přímých nadřízených a  pracovníků HR oddělení vyplynuly jako klíčové mj. 
tyto kompetence: efektivní komunikace, tvořivost, leadership, orientace na cíl a na zákazníka či zvládání změn.

Na tvorbu kompetenčního modelu navázala jednodenní školení, která mapovala metodikou development 
center u nominovaných pracovníků jejich současnou úroveň vybraných klíčových dovedností formou testů, pre-
zentací, modelových situací a individuálních úkolů.

Vzhledem ke směnnému provozu byla také součástí vzdělávání e-learningová podpora vzdělávacího procesu. 
Důležitou součástí se stala i realizace analýzy osobnostních předpokladů pro výkon těchto pozic, tedy realizace 
tzv. osobnostní psychodiagnostiky.

Všechny tyto aktivity zúčastněným pracovníkům přinesly především zpětnou vazbu, vzájemné srovnání úrov-
ně dovedností a poznání potenciálu svého dalšího rozvoje. 

Příklad spolupráce ilustruje jednoznačnou přidanou hodnotu, kterou přinesla spolupráce firmy se vzdělávací 
institucí, která je díky své mnohaleté zkušenosti nejen expertem na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve fir-
mách, ale její nestranný a  nezainteresovaný pohled pomáhá rozšiřovat obzory a  objevovat možnost rozvoje, 
které by jinak mohly zůstat skryté.

„Podle mých zkušeností není snadné motivovat výrobní manažery k aktivnímu přístu-
pu ke svému vzdělávání i rozvoji svých podřízených. Díky spolupráci s touto vzdělávací 
institucí se společně podařilo vyvinout jasně zacílený a  měřitelný rozvojový program, 
který přinesl jasné a konkrétní výsledky pro naši společnost.“

Mgr. Jaroslav Lhoťan, ředitel divize lidských zdrojů, Teva Czech Industries, s.r.o.
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Příklad spolupráce fi rmy a střední školy

BARUM CONTINENTAL, SPOL. S R.O. / 
/ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OTROKOVICE

Střední odborná škola Otrokovice již delší dobu spolupracuje s firmou Barum Continental, spol. s r.o. na zajišťo-
vání rekvalifikací a vzdělávání jejích zaměstnanců. Zájmem obou organizací bylo posunout tuto spolupráci na 
vyšší úroveň.

Od roku 2010 se pedagogičtí pracovníci školy podílejí na vypracování obsahu pro vzdělávání a na samotném 
vzdělávání zaměstnanců Barum Continental. Ve firmě vzniklo vzdělávání TPM (Total Productive Maintenance, tj. 
metodiky zavedení produktivní údržby), které slouží k předání základních technických poznatků zaměstnancům 
vyučeným v jiných než strojírenských oborech.

Spolupráce s firmou Barum Continental přináší skloubení požadavků praxe se školními osnovami a ovlivňuje 
profil absolventa tak, aby byl v co nejvyšší míře využitelný v praxi, především právě pro firmu Barum Continental. 
Škola i firma díky tomu vnímají tuto formu spolupráce jako velmi prospěšnou nejen pro zainteresované strany, 
ale i celý region. V praxi jde totiž ne pouze o budování znalostí, dovedností kvalifikovaných absolventů, ale také 
jejich postojů k práci, loajality, týmovosti, zodpovědnosti. 

Ve spolupráci s firmou Barum Continental, spol. s r.o. a Mitas, a.s. připravila Střední odborná škola Otrokovice 
projekt „Rozšiř si odbornost!“, který je zaměřen na vzdělávání dospělých ve firmách. Naši učitelé se společně 
s odbornými pracovníky firem vzdělávají v oblastech jako ICT, hydraulika či pneumatika, ale také v tzv. měkkých 
kompetencích (soft skills). Následně budou v daných tématech proškolovat zaměstnance firem z regionu Zlín-
ského kraje.

Jednoznačným cílem vzájemné spolupráce není jen pomoc škole, ale především optimalizace absolventů 
školy a jejich odborného profilu tak, aby vyhovoval firmě Barum Continental, ale samozřejmě i ostatním firmám 
v regionu. Spolupráce školy s praxí pak umožní také více zatraktivnit obor pro potenciální zájemce, kterých je 
v tomto oboru nedostatek.

Potřebujeme střední školy jako centra odbornosti a řemesel v daném regionu. Jejich 
rolí je propojit na své půdě síť spolupracujících firem a základních škol poskytnutím 
svého materiálního i personálního zázemí. 

Ing. Viktor Mechl, personalista Barum Continental, spol. s r.o.
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Příklad spolupráce fi rem a vysokých škol

NÁRODNÍ CENA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Z OBLASTI ŘÍZENÍ 
A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

Příkladů spolupráce firem a vysokých škol je na rozdíl od např. středních škol či komerčních vzdělávacích institucí 
poměrně velké množství. Na závěr série příkladů dobré praxe je proto vhodné uvést trochu netypickou aktivitu 
pořádanou již čtvrtým rokem společností People Management Forum (dříve Českou společností pro rozvoj lid-
ských zdrojů), Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a portálem dalšího vzdělávání Edumenu.cz.

Hlavním posláním Národní ceny je zprostředkovat studentům možnost řešit prostřednictvím bakalářských 
a magisterských prací konkrétní situace a potřeby zúčastněných firem. Témata, jež budou studenti zpracovávat, 
vyplynou z požadavků těch firem, které se do projektu zapojí a budou ochotny podpořit studenta praktickými 
zkušenostmi a radami.

Cílem Národní ceny je vytvořit prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol, na-
pomoci prestiži oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a v neposlední řadě podpořit zájem mladých lidí 
o studium oborů týkajících se řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Přihlášení bakalářské a magisterské práce posuzuje odborná komise sestavená z expertů na oblast dalšího 
vzdělávání, řízení a rozvoje lidských zdrojů, akademiků a samozřejmě firem. Odborná komise vybere na základě 
bodování pět nejlepších absolventských prací z obou kategorií. Autoři těchto prací následně své práce prezentují 
před odbornou komisí, která zvolí z každé kategorie jednoho vítěze ročníku.

Mezi hodnoticí kritéria patří inovativnost tématu a  jeho zpracování, využitelnost práce pro další bádání či 
praxi, posouzení práce a přístupu studenta zaměstnavatelem či propojení teorie a praxe při zpracování práce.

 „V  dnešní době mají absolventi škol s  předchozí kvalitní praxí daleko větší šanci 
uspět na trhu práce. Současně je v zájmu zaměstnavatelů, aby spolupracovali se ško-
lami a umožňovali studentům vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi a získat tak po-
třebné dovednosti pro další uplatnění. Zaměstnavatelé tím získají připravené a motivo-
vané zaměstnance.“ 

Dana Demjanovičová, personální ředitelka, 
Karlovarské minerální vody, a.s., 

členka odborné komise Národní ceny
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7. KDE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ?
Na této stránce vám nabízíme přehled hlavních webových stránek, které vám mohou být užitečné při spolupráci 
se vzdělávacími institucemi. Seznam je řazen abecedně podle názvu webové stránky.

www.aivd.cz

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
Stránky největšího profesního sdružení ve vzdělávání dospělých, kde 
najdete seznam členů asociace, seznam jejich kurzů, desatera kvality 
dalšího vzdělávání a řadu dalších informací.

www.amsp.cz
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky 
a živnostníky i jejich organizace z ČR.

www.andromedia.cz
Databanka dalšího vzdělávání Andromedia.cz
Databanka dalšího vzdělávání, kde najdete online slovník vzdělávání 
dospělých, aktuality z oboru či databanku dokumentů z oboru. 

www.educity.cz
Portál nabídky dalšího vzdělávání Educity.cz
Portál nabídky kurzů a ostatních aktivit dalšího vzdělávání, poradenství 
či pronájmu školicích prostor.

www.edumenu.cz 
Edumenu.cz
Portál nabídky kurzů a ostatních aktivit dalšího vzdělávání obsahuje 
také nabídky studií na školách, poradenství, konferencí či hotelů.

www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR
Základní stránka s  rozcestníkem na jednotlivé operační programy. 
Obsahuje všechny aktuální výzvy a  dokumenty potřebné pro 
podávání a administraci projektů ESF.

www.eu-dat.cz
Portál nabídky dalšího vzdělávání EU-DAT
Portál nabídky kurzů a  dalších aktivit dalšího vzdělávání. Nabídky 
z tohoto portálu jsou dále exportovány na portál Vzdelavaniaprace.cz.

www.komora.cz

Hospodářská komora ČR
Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, 
prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání 
v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

www.kzps.cz

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Otevřené nezávislé zájmové sdružení, které reprezentuje sedm 
dominantních zaměstnavatelských svazů z  oblasti stavebnictví, 
textilního průmyslu, malého a  středního podnikání, družstevnictví, 
zemědělství, důlního a  naftového průmyslu, dřevozpracujícího 
průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb.

www.mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Stránky MPSV obsahující mj. data a  statistiky o  nezaměstnanosti, 
aktivní politice zaměstnanosti, včetně rekvalifikací, a  akreditacích 
v působnosti ministerstva. Dále obsahuje seznam agentur práce.
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www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stránky MŠMT obsahující mj. data a  statistiky o  dalším vzdělávání, 
údaje o  rekvalifikacích či systému Národní soustavy kvalifikací 
a akreditacích v působnosti ministerstva.

www.mvcr.cz
Ministerstvo vnitra
Stránky MV obsahující mj. data o akreditacích v působnosti minister-
stva.

www.mzcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví
Stránky MZd obsahující mj. data o akreditacích v působnosti minis-
terstva.

www.narodni-kvalifikace.cz

Národní soustava kvalifikací
Stránky Národní soustavy kvalifikací obsahující veškeré schválené 
profesní a úplné profesní kvalifikace, jejich kvalifikační a hodnoticí 
standardy, jakož i seznamy autorizovaných osob pro jednotlivé kva-
lifikace.

www.nsp.cz

Národní soustava povolání
Stránky Národní soustavy povolání zahrnující jak jednotlivá povo-
lání a jejich popisy, tak i jednotky práce, které daná povolání tvoří. 
Obsahuje také databázi kompetencí a u jednotlivých povolání pak 
vyjmenovává pracovní činnosti, pracovní a zdravotní podmínky či 
kvalifikační předpoklady.

www.spcr.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Největší zaměstnavatelský svaz, který reprezentuje rozhodující část 
českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodář-
skou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet optimální podmínky 
pro dynamický rozvoj podnikání a hájit společné zájmy svých členů.

www.univ.nuov.cz

Projekt UNIV
Stránky národního projektu MŠMT s názvem Uznávání výsledků ne-
formálního vzdělávání a informálního učení, jehož cílem je vytvořit ze 
škol centra celoživotního vzdělávání.

www.vzdelavaniaprace.cz
Vzdělávání a práce.cz
Portál nabídky práce, dalšího vzdělávání, zkoušek podle Národní sou-
stavy kvalifikací a také volných pracovních míst.

www.sektoroverady.cz

Sektorové rady.cz
Stránka obsahující podrobné informace o činnosti sektorových rad 
jako zástupců zaměstnavatelů a také tzv. sektorových dohod, které 
jsou písemnou společensko-politickou  úmluvou směřující k rozvoji 
lidských zdrojů v daném sektoru a regionu.


