
 1

z
p

ra
vo

d
a

j 
- 

o
d

b
o

rn
é

 v
z

d
ě

lá
vá

n
í 

v 
z

a
h

ra
n

ič
í,

 X
X

V
II

, 
6

/
2

0
1

6
 

o d b o r n é  v z d ě l á v á n í  v  z a h r a n i č í  

z p r a v o d a j
2 Editorial 

Slovensko se ujímá předsednictví EU a má aeromobil!  

3 Evropské sektorové trendy v příštím desetiletí 
Budoucí trendy v poptávce po kvalifikacích a v jejich nabídce v Evropské unii. 

6 Odborné vzdělávání a příprava pro dospělé v Estonsku 
Zpráva Estonské národní revizní kanceláře. 

7 Šetření Defis – profesní příprava v podniku  
Ve Francii platí již přes 40 let povinnost zaměstnavatelů financovat profesní přípravu. 

9 Rámec regulovaných kvalifikací 
Nový Regulated Qualifications Framework ve Spojeném království. 

9 Vzkaz Stephena Hawkinga stresovaným čínským studentům 
Letos skládá dvoudenní přijímací zkoušky na vysokou školu (gaokao) kolem 9,4 milionů studentů. 

10 Studnice zdrojů STEM pomáhá zlepšovat vyučování v Evropě 
Jak zvýšit zájem studentů o přírodní vědy, techniku, inženýrství a matematiku. 

11 Postupové cesty ke studiu na VŠ ve Spojeném království 
Na VŠ nyní přichází více studentů z odborně zaměřeného středního vzdělávání než dříve. 

12 Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším dovednostem
Evropská komise předložila novou komplexní agendu dovedností pro Evropu. 

13 Intenzivní kontakt s jazykem při učení němčiny je základem úspěchu 
Metody doporučované odborníky učitelům němčiny jako druhého jazyka. 

15 Co nového v časopisech 
Journal of Vocational Education Training, 2016, no 2; Nový Prostor, 2016, č. 479. 

15 Nové knihy v knihovně 
Stručná historie času od velkého třesku k černým dírám; Skandinávské zkušenosti s inkluzivním 
vzděláváním. 

16 Zajímavé internetové adresy 
Internet of Things; Zapleteno.  
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Editorial 
 Od 1. července se předsednictví Evropské unie 

ujímá Slovensko. Při této příležitosti vystaví 
v budově Justus Lipsius v Bruselu svůj jedineč-
ný vynález – aeromobil. Technické údaje mluví 
za vše. Toto auto na silnici a letadlo ve vzdu-
chu váží 450 kilogramů, je poháněno motorem 
Rotax 912 s výkonem 100 hp nebo 75 kW a 
jeho maximální rychlost na silnici dosahuje 
160 km/h, přičemž pouze 130 km/h stačí 

k tomu, aby se odpoutalo od země a vzlétlo do oblak. K proměně auta v letadlo stačí stisknout 
tlačítko, rozpětí křídel činí 8,2 metru. V režimu automobilu je spotřeba 8 litrů na 100 kilo-
metrů, v režimu letadla 15 litrů za hodinu. Plná nádrž vystačí na překonání vzdálenosti 
875 kilometrů po silnici, nebo 700 kilometrů ve vzduchu.  

V článku o šetření Defis převzatého z bulletinu Bref du Céreq, který vydává Středisko pro 
studium a výzkum kvalifikací sídlící v Marseille, se píše o reglementované profesní přípravě 
(la formation réglementaire). Termíny reglementární, reglementace, reglementovat byly 
přejaty do češtiny – viz Slovník spisovného jazyka českého (Academia, 1966) nebo Akademic-
ký slovník cizích slov (Academia, 1995). V průběhu doby se evropskou lingua franca stala 
angličtina, a adjektivum réglementaire nahradilo adjektivum regulated (viz Regulated Qual-
ifications Framework na straně 9), a proto i my teď máme regulovanou profesní přípravu. 
Dříve se v češtině regulovaly většinou jen vodní toky. 

Angličtina je také hlavním dorozumívacím jazykem v Evropské unii a v jejích institucích, i 
když se většina dokumentů překládá i do všech ostatních úředních jazyků. Překladatelé by 
však měli mít na paměti, že některá anglická slova mají více významů, z nichž si rodilí 
mluvčí podle kontextu vyberou ten správný. Překladatelé by měli postupovat také tak. Na 
straně 12 je otištěno Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k lepším doved-
nostem, v podobě, do jaké byl text oficiálně přeložen do češtiny. Anglické slovo skill má 
však podle Velkého anglicko-českého slovníku (LEDA, 2006) více významů: schopnost, do-
vednost, zručnost, šikovnost, umění, zběhlost, znalost, odbornost a v množném čísle i kvali-
fikace. Výraz dovednost některé z dalších významů nezachycuje. Překladatelé do francouz-
štiny, němčiny, italštiny a portugalštiny si pomohli všeobecnějším (a podle našeho názoru 
vhodnějším) slovem kompetence, v polštině mají znalosti, ve slovenštině se podobně jako 
my rozhodli pro zručnosti. A přitom na aeromobil by zručnosti samy o sobě, bez znalostí, 
určitě nestačily! Možné také je, že se od lidí, jimž je Deset opatření určeno, žádné velké 
přemýšlení nečeká. 

V EU je v současné době nedostatek studentů v přírodovědných a technických oborech. Při-
lákat ke studiu by je měl projekt SCIENTIX 2, který navazuje na první projekt pod stej-
ným názvem, který byl zahájen v roce 2010 a úspěšně ukončen v roce 2013. Jeho úkolem je 
mimo jiné získat pro studium těchto oborů více dívek. 

Až budete o prázdninách cestovat po světě, možná vám přijdou vhod některé rady z článku 
na straně 13–14 o tom, že intenzivní kontakt s jazykem, kterému se chcete naučit, je zá-
kladem úspěchu. Připojili jsme k němu mapku, která ukazuje, jak se v Evropě říká Dobrý 
den nebo Ahoj. Může se hodit. 

Tak u srpnového čísla na shledanou, see you, au revoir, auf Wiedersehen, arrivederci, hasta 
la vista, på återseende, do viđénja, slán, näkemiin, dovidenia!          AK 
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Evropské sektorové trendy v příštím desetiletí 
Prognóza vývoje kvalifikací, kterou Cedefop publikoval v roce 2016, 
ukazuje budoucí trendy v poptávce po kvalifikacích a jejich nabídce 
v Evropské unii (EU). V trendech se odrážejí hlavně demografické změ-
ny, požadavek lepšího přístupu ke vzdělávání, technický pokrok a kli-
matické změny.  
 

Uvedené změny budou od nynějška do roku 2025 
ovlivňovat zaměstnanost, povolání a kvalifikace ve 
všech sektorech v EU různým způsobem, zejména: 
 podporováním růstu zaměstnanosti ve službách 
Očekává se, že nárůst počtu zaměstnání v EU bude 
největší v obchodních službách, kde by mělo být v roce 
2025 obsaženo 30 % všech zaměstnání v EU. Zaměst-
nanost by měla nadále klesat v primárním sektoru a ve 
výrobě. Trendy v zaměstnanosti se samozřejmě v jed-
notlivých sektorech liší, například v netržních službách 
(hlavně ve službách veřejného sektoru) se očekává po-
kles počtu zaměstnaných ve veřejné správě a v sektoru 

obrany, ale nárůst počtu pracovních míst ve vzdělávání 
a ve zdravotnických a sociálních službách; 
 zvýšením potřeby vyšších kvalifikací (ISCED 5 a výše) 
Očekává se, že ve všech sektorech bude zaměstnáno 
více vysoce kvalifikovaných lidí v reakci na kombinaci 
faktorů poptávky a nabídky. Technika nahrazuje ru-
tinní úkoly, a proto jsou zaměstnání náročnější a vyža-
dují vyšší kvalifikace (viz níže). Míra dosaženého vzdě-
lání v EU roste, a tím se podstatně zvětšuje skupina lidí 
s vysokou kvalifikací – pokud bude poptávka po za-
městnancích nízká, budou někteří lidé přijímat za-
městnání, která jsou pod jejich kvalifikační úrovní; 

Obrázek 1. Trendy v zaměstnanosti podle sektorů, EU 28 (%) 
 
 
Primární sektor a veřejné služby 

 
Průmyslová výroba 

 
Stavebnictví 

 
Distribuce a doprava 

 
Obchod a další služby 

 
Netržní služby 

 
Všechny sektory 

 
 

 
 vysokou poptávkou po nahrazování 
Navzdory vzrůstající poptávce po kvalifikacích vysoké 
úrovně vyžaduje asi 47 % zatím jen kvalifikace střední 
úrovně. Demografické trendy znamenají, že asi 14 
z každých 15 nabízených zaměstnání bude nahrazovat 
odcházející pracovníky, z nichž většina bude odcházet 
do důchodu. V mnohých případech nebude na trh práce 
vstupovat dost mladých lidí, aby nahradili ty, co odešli; 
 změnami v obsahu zaměstnání a v úkolech 
Technický pokrok prostřednictvím automatizace a 
vlivu „internetu věcí“1, který je někdy nazýván 4. prů-
myslovou revolucí, bude mít zřejmě velké a trvající 
účinky na obsah zaměstnání a úkolů. Automatizace 
využívající roboty a umělou inteligenci už nahrazuje 

rutinní úkoly v zaměstnáních „modrých i bílých límeč-
ků“ na všech kvalifikačních úrovních. Ale technikou 
vyvolané nové formy spolupráce a shromažďování dat 
mění i organizaci práce a výrobní postupy, včetně pra-
covní doby a místa. Vytvářejí se také nové druhy práce. 
V posledních deseti letech se objevil například manažer 
sociálních médií / online společenství a specialista na 
optimalizaci vyhledávacích strojů (search engine). Tyto 
změny vyžadují, aby lidé vykonávali mnohem složitější 
úkoly, které kombinují technické a generické kompe-
tence (např. komunikaci a týmovou práci). Posun 
k zelenější a udržitelnější ekonomice bude navíc zvyšo-
vat poptávku po zelených kompetencích a zaměstná-
ních napříč sektory. 
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Obrázek 2. Složení celkových pracovních příležitostí podle širokých sektorů (EU-28), 2015–25 
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miliony 

  
Vliv na potřeby vzdělávání a přípravy  
Má-li OVP podporovat pracovní síly v EU v přípravě 
na anticipaci účinků těchto trendů, musí zajistit: 
 rozmanitost kvalifikací v sektorech, zemích a na 
kvalifikačních úrovních; 
 širší kompetenční profily v povoláních a kvalifika-
cích, a profily kombinující odborné kompetence a 
kompetence v chování; 
 získávání nových specializovaných a odborných 
kompetencí, protože ty se v průběhu pracovního života 
mění mnohem rychleji.  

Trh práce bude nabízet méně příležitostí lidem 
s nízkou nebo žádnou kvalifikací, a proto je důležité, 

aby mladí lidé neopouštěli vzdělávání a profesní pří-
pravu předčasně. 

Demografický vývoj a změny v obsahu práce zdů-
razňují význam další odborné přípravy. Příležitosti 
k cílenému přeškolování a zvyšování kvalifikace by 
stárnoucím evropským pracovním silám měly pomoci, 
aby se přizpůsobily změnám, které přináší technický 
pokrok, flexibilnější formy organizace práce, nové ma-
teriály a postupy, změny ve směrnicích a potřeba eko-
logické udržitelnosti. 

Na trh práce vstupuje méně mladých lidí, což také 
zdůrazňuje význam politiky profesní přípravy a po-
vzbuzování lidí k účasti na trhu práce. 

Obrázek 3. Rozdělení celkových pracovních příležitostí podle kvalifikací v 6 širokých sektorech (EU-28), 2015–25 
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Přehled sektorových trendů 
Primární sektor a veřejné služby 
Zaměstnanost v primárním sektoru a ve veřejných 
službách bude v EU nadále klesat. Největší pokles se 
očekává v Estonsku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku a 
v Polsku. Přes celkově nižší počet zaměstnání bude 
v roce 2025 v primárním sektoru a ve veřejných služ-
bách stále zaměstnáno zhruba 30 % pracovních sil 
v Rumunsku a 20 % v Bulharsku. Pokles zaměstnanos-
ti v tomto sektoru způsobila většinou ztráta pracovních 
míst v zemědělství v důsledku urbanizace, globální 
konkurence, nižších veřejných subvencí, klimatických 
změn a technického pokroku. Technický pokrok spolu 

s deregulací a v některých členských státech s privatiza-
cí poskytovatelů jsou faktory, které zřejmě povedou ke 
ztrátám zaměstnání ve službách (dodávky elektřiny, 
plynu a vody). 

Zaměstnanosti v tomto sektoru budou nadále do-
minovat kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a rybář-
ství, jejich podíl na zaměstnanosti však bude klesat. 
Technický pokrok spojený s environmentální udržitel-
ností povede k většímu počtu zaměstnání pro odborní-
ky a techniky a přidružené odborníky v tomto sektoru. 
Očekává se, že počet zaměstnání pro povolání vyžadu-
jící jen nízkou kvalifikaci také poroste, což může vést 
k polarizaci zaměstnání v sektoru. 
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Trend k povoláním vyšší úrovně by se měl projevit 
v poptávce po kvalifikovanějších lidech. Sektor je však 
charakterizován vysokou poptávkou po nahrazování, 
protože mnozí lidé budou v příštích deseti letech od-
cházet do důchodu, zejména v zemědělství. V důsledku 
toho bude sektor stále poskytovat velký počet zaměst-
nání pro pracovníky se střední nebo nízkou kvalifikací. 
Průmyslová výroba 

Podíl zaměstnanosti v evropské průmyslové výrobě 
bude do roku 2025 nadále klesat, dokonce i v zemích 
se silnou tradicí této výroby, jako jsou Francie a Ně-
mecko. O zaměstnání by však mělo přijít daleko méně 
pracovníků než v předchozím desetiletí. Průmyslová 
výroba zůstane v roce 2025 hlavním zaměstnavatelem 
poskytujícím přibližně 12 % všech zaměstnání v Evro-
pě jako celku a podstatně více v některých zemích: 
23 % v ČR, 19 % na Slovensku, 18 % v Maďarsku a 
Slovinsku. 

Trendy v zaměstnanosti se v rámci tohoto sektoru 
liší. Očekává se, že se zaměstnanost bude zvyšovat ve 
výrobě motorových vozidel a dalších strojů a zařízení, 
ale podstatně poklesne v textilním a kožedělném prů-
myslu, v oděvnictví a v kovovýrobě. 

Řemeslníci a pracovníci z příbuzných oborů zůsta-
nou jádrem sektoru a v roce 2025 budou představovat 
zhruba třetinu zaměstnání v sektoru, i když méně než 
v roce 2015. Podíl zaměstnání pro odborníky se má 
podle odhadů do roku 2025 zvýšit z 10 % na 12 %. 
Tento trend by měl pokračovat, protože zhruba dvě 
třetiny nových pracovních míst ve výrobě v příštích 10 
letech by měly být určeny pro odborníky, techniky a 
přidružené odborníky. Vzhledem k technice, integro-
vanějším hodnotovým řetězcům jdoucím napříč sekto-
ry a outsourcingu se očekává, že v roce 2025 bude 
45 % zaměstnání vyžadovat kvalifikace vysoké úrovně, 
v roce 2015 to bylo jen 28 %. 
Stavebnictví 

Vyhlídky pro stavebnictví jsou na evropské úrovni rela-
tivně stabilní. Očekává se, že v roce 2025 bude v tomto 
sektoru pracovat kolem 6 % evropských pracovních sil, 
podobně jako v roce 2015. Ve dvou třetinách členských 
států je prognóza zaměstnanosti ve stavebnictví vyšší, než 
je průměr EU, např. v Chorvatsku (12 %), v Lucem-
bursku (11 %) a v Irsku (10 %), což znamená, že se cel-
kový počet zaměstnání ve stavebnictví snížil mezi rokem 
2005 a 2015 téměř o polovinu. Naproti tomu se očekává 
snížená míra zaměstnanosti ve stavebnictví v Německu, 
Rumunsku a ve Spojeném království. 

Více než polovina zaměstnání ve stavebnictví bude 
v roce 2025 pro řemeslníky a pracovníky z příbuzných 
oborů. V sektoru však bude zvýšená poptávka po kvali-
fikovaných pracovnících, z nichž bude v roce 2025 asi 

13 % zaměstnaných jako technici a přidružení odbor-
níci, ve srovnání s 11,5 % v roce 2015. Kvalifikace ve 
stavebnictví se pravděpodobně budou měnit tak, aby 
odpovídaly požadavkům na „zelené“ a energeticky 
efektivní stavby, které se řídí novým designem a použí-
vají nové materiály. Prognózy naznačují, že poptávka 
po lidech s vysokou kvalifikací by se mohla zdvojnáso-
bit, takže by v roce 2025 mohla představovat třetinu 
všech zaměstnání ve stavebnictví. 
Distribuce a doprava 
Sektor distribuce a dopravy by se měl trochu rozšířit a 
v roce 2025 by měl zaměstnávat zhruba čtvrtinu pra-
covních sil EU – od 20 % ve Švédsku až do 34 % 
v Řecku a 37 % na Kypru. Růst zaměstnání se očekává 
ve většině částí sektoru, zejména ve velkoobchodě a 
maloobchodě a v ubytování a ve stravovacích službách, 
méně zaměstnání bude v pozemní a lodní dopravě.  

Profesní struktura sektoru je relativně stabilní. Vy-
soká míra interakce s lidmi způsobuje, že pracovní 
úkoly v tomto sektoru jsou méně rutinní a méně ohro-
ženy tím, že by mohly být nahrazeny technikou. Nové 
technologie a klimatické změny však stojí za rostoucí 
poptávkou sektoru po lidech s vysokou kvalifikací. 
Podíl zaměstnání vyžadujících kvalifikace vysoké úrov-
ně by se měl do roku 2025 téměř zdvojnásobit na 
41 %, s přibližně 50 % zaměstnání vyžadujících kvali-
fikace střední úrovně. Poptávka po vysoce kvalifikova-
ných lidech je očekávána ve skladovacích a poštovních 
službách, protože bude pravděpodobně odrážet zvýše-
nou složitost zaměstnání ve skladování/logistice, zahr-
nující technické, strojírenské, matematické, manažer-
ské a interpersonální kompetence. 
Obchod a další služby 
Růst zaměstnání v EU bude podle prognóz poháněn 
hlavně obchodem a dalšími službami. Tento sektor by 
měl podle očekávání představovat asi 30 % všech za-
městnání a do roku 2025 přinést 95 % ze všech nových 
zaměstnání v EU. Tento sektor je zvláště velký v Lu-
cembursku, kde by měl v roce 2025 představovat ko-
lem 39 % všech zaměstnání, ve Spojeném království 
(33 %) a v Itálii (32 %). 

Zaměstnanost v tomto sektoru poroste zvláště 
v právnických, účetnických a konzultačních službách a 
v administrativních a podpůrných službách (kde je 
vysoká potřeba nahrazování lidí opouštějících povolání 
nebo odcházejících do důchodu). Kromě malého po-
klesu v podílu úřednických zaměstnání, odrážejícího 
trend nahrazování rutinních úkolů technikou, který se 
projevuje i v jiných sektorech, nedochází k žádným 
větším změnám v profesní struktuře sektoru.  

Sektor zahrnuje širokou řadu oborů od počítačových 
a informačních služeb po bankovnictví a finance, které 
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tradičně vyžadují vysoce kvalifikované zaměstnance. 
Očekává se, že přechod k vysoce kvalifikovaným za-
městnáním se bude v letech 2015 až 2025 zrychlovat. 
Zhruba polovina zaměstnání v obchodu a dalších služ-
bách bude v roce 2025 vyžadovat kvalifikace vysoké 
úrovně, v roce 2015 to bylo jen 41 %. Zaměstnání 
vyžadující střední kvalifikace zůstanou v roce 2025 
kolem dnešních 40 %, zatímco podíl zaměstnání 
s nízkou kvalifikací by měl výrazně poklesnout z téměř 
jedné pětiny v roce 2015 na zhruba jednu desetinu 
v roce 2025. 
Netržní služby 
Netržní služby (hlavně služby veřejného sektoru) by 
měly v roce 2025 zaměstnávat kolem čtvrtiny evrop-
ských pracovních sil; od 12 % v Rumunsku do 35 % 
ve Švédsku. Celkově se bude zaměstnanost v tomto 
sektoru zvyšovat, ale nerovnoměrně. Zatímco zaměst-
nanost ve zdravotnictví a školství se bude zvyšovat, ve 
veřejné správě a v sektoru obrany se očekává pokles. 

Profesní struktura sektoru by měla zůstat dost sta-
bilní, to znamená, že odborníci, technici a přidružení 
odborníci budou v roce 2025 tvořit přibližně 55 % 
pracovních sil. 

Technické inovace, přeshraniční mobilita zdravotní-
ků (zdravotní a sociální péče) a stárnoucí učitelé (škol-
ství) mění povahu zaměstnání a kvalifikací v tomto 
sektoru. Tyto změny by měly zvýšit podíl zaměstnání 
vyžadujících vysokou míru kvalifikace z 50 % v roce 
2015 na 55 % v roce 2025. 
 

AK 
 

1IoT (Internet of Things), česky „internet věcí“ – viz rubriku 
Zajímavé internetové adresy.  

 

Pramen: European sectoral trends the next decade. Cedefop, 2016. 8 p. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8093

 

Odborné vzdělávání a příprava pro dospělé 
v Estonsku  

Jaké vzdělání a odborný základ mají dospělí, kteří 
se účastní odborného vzdělávání a přípravy, a jak se 
po absolvování OVP zlepší jejich vyhlídky na trhu 
práce? Nová zpráva Estonské národní revizní kancelá-

ře objasňuje, jak OVP přispívá k národním prioritám tím, že podporuje vzdělávání, 
zaměstnanost a kariérní rozvoj dospělých.  

Téměř jedna třetina populace v produktivním věku 
25–64 let v Estonsku nemá odborné nebo vysokoškol-
ské vzdělání. Úkolem vlády je do roku 2020 snížit 
tento podíl na méně než čtvrtinu.  

OVP pro dospělé obstarává v Estonsku velmi rozlič-
né potřeby. 44 % z estonských dospělých zapojených 
v programech OVP nemá odborné nebo profesní kvali-
fikace. Více než polovina z celkového počtu vzděláva-
ných v rámci OVP pro dospělé však v programech 
navazuje na své předchozí vzdělání (20 % absolventů 
vysokých škol a 36 % absolventů počátečního OVP). 
Mezi oblíbené programy patří obchodní služby, za-
hradnictví a turismus, catering a ubytovací služby. 

Před vstupem do OVP bylo 23,2 % dospělých regis-
trováno jako nezaměstnaných. Po absolvování se riziko 
nezaměstnanosti snížilo. Studie také zdůrazňuje zvýšení 
mezd a větší zapojování do podnikatelských aktivit 
u absolventů OVP pro dospělé. 

Zpráva ukazuje na nerovnoměrný návrat různých 
skupin dospělých ke vzdělávání. Ti, kdo vstoupili do 
OVP po absolvování vysoké školy, mají lepší šanci na 
zlepšení své zaměstnatelnosti ve srovnání s těmi, kteří 
nemají žádné odborné nebo profesní kvalifikace.  

Zjištění ukazují na potřebu přilákat do OVP více 
dospělých, zejména těch, kteří nemají žádnou kvalifi-
kaci, jsou neaktivní nebo mají nestabilní či nízký pří-
jem, a na potřebu podpořit je v jejich vzdělávání. 

Dát vzdělání lidem bez odborné kvalifikace je mož-
nost, která by měla zlepšit rozvoj příležitostí v estonské 
ekonomice.                  

AK 

Pramen: 
VET for adults in Estonia makes finding 

work easier. In: Skillset and Match. CEDEFOP’s magazine 
promoting learning for work, Issue 7, May 2016, p. 21. 

REFERNET ESTONIA www.innove.ee/refernet 
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Šetření Defis – profesní příprava v podniku  
V roce 2015 se uskutečnilo Šetření Defis1, které se zabývalo pro-
fesní přípravou a dráhami zaměstnanců. Výsledky šetření posky-
tují podrobnější pohled na to, jak podniky využívají další profesní 
přípravu. Objevují se nové dimenze, např. význam reglemento-

vané2 profesní přípravy a využívání externí expertízy pro vytvoření strategie pro-
fesní přípravy, potvrzování dlouhodobých zjištění o rozdílech mezi malými a vel-
kými podniky. 

Již přes 40 let zavedená povinnost zaměstnavatelů fi-
nancovat profesní přípravu dělá z podniku nejen hlav-
ního finančníka, ale také místo realizace a rozvoje další 
profesní přípravy zaměstnanců. Zároveň způsobuje, že 
se profesní příprava omezuje na započitatelné položky. 
Jedním z hlavních důsledků toho je, že se profesní 
příprava ve Francii přednostně poskytuje formou „kur-
zů a stáží“ mimo pracoviště.  

Ve francouzském systému nadále přetrvává nerov-
nost v přístupu zaměstnanců k profesní přípravě podle 
velikosti podniku. To vysvětluje, proč se v agendách 
sociálních partnerů a veřejných úřadů objevují snahy 
o poskytnutí přístupu k profesní přípravě pro zaměst-
nance velmi malých podniků (très petites entreprises – 
TPE) a malých a středních podniků (petites et moyennes 
entreprises – PME), s předností pro nejméně kvalifiko-
vané zaměstnance. Paritní orgány pověřené shromaž-
ďováním příspěvků na další profesní přípravu (orga-
nismes paritaires collecteurs agréés – OPCA) mají přimět 
podniky k tomu, aby si stanovily cíle a praktické pro-
vádění profesní přípravy. Poslední reforma má také 
propagovat strategické využití profesní přípravy jako 
investice do budoucího rozvoje podniku a podněcovat 
k používání rozmanitějších forem profesní přípravy. 

Šetření Defis iniciovali sociální partneři v rámci Ná-
rodní rady pro evaluaci profesní přípravy (Conseil Na-
tional d’Evaluations de la Formation Professionnelle – 
CNEFP) a navrhl ho Céreq. Defis umožňuje obnovit 
přístup k přípravě v podnicích rozšířeným dotazová-
ním. První prezentované analýzy potvrdily některá 
standardní zjištění. Vysvětlily i otázky vyvolané nejno-
vějším zákonem o další profesní přípravě z března 
2014.  

Mezi povinností a investicí – proč poskytovat profesní 
přípravu? 
Potvrdil se názor, že rozsah profesní přípravy se zvětšu-
je s velikostí podniku, jak ukazují a objasňují i výsledky 
z oddílu „podniky“ v Defis. Podniky byly dotazovány 
na veškerou přípravu uskutečňovanou v průběhu roku 
2014 bez ohledu na její formu. Toto rozšíření škály 
profesní přípravy nemodifikuje obvyklou hierarchii. 

Všechny velké podniky, na rozdíl od těch nejmenších, 
využívají plné spektrum druhů profesní přípravy. Na-
příklad přípravu na pracovišti využívají všechny velké 
podniky, zatímco u podniků s 10 až 19 zaměstnanci je 
to jen polovina. 

Shromážděná data umožňují také zjišťovat cíle, jaké 
podniky poskytující profesní přípravu sledují, a tak lépe 
porozumět jejich úsilí. Více než třetina vzdělávacích 
podniků financuje profesní přípravu hlavně proto, aby 
splnila předepsané požadavky. To platí hlavně pro malé 
podniky.  
Jen povinnou profesní přípravu financuje: 
 34 % podniků s 10 až 19 zaměstnanci,  
 20 % podniků s 10 až 49 zaměstnanci,  
 15 % podniků s 2000 a více zaměstnanci. 

Reglementovaná profesní příprava je velmi důležitá 
v některých sektorech, například v dopravě – 95 % 
podniků v tomto sektoru poskytuje reglementovanou 
profesní přípravu, 53 % z nich žádnou jinou přípravu 
nefinancuje. Ekvivalentní situace je v těžařském, ener-
getickém, vodohospodářském a stavebním průmyslu a 
v nakládání s odpadem. 

Hlavním cílem většiny podniků s 500 a více zaměst-
nanci je naopak podporovat změny různého druhu 
(organizační, technické apod.). To se týká také podni-
ků v oboru informací a komunikace (52 %) a výroby 
elektrického, elektronického a počítačového vybavení 
(40 %). 

Podniky se různě vybavují pro poskytování profesní 
přípravy zaměstnancům 
Šetření Defis potvrzuje, že podniky (bez ohledu na 
velikost nebo sektor), které poskytují účinnou podporu 
opatřením profesní přípravy, jsou také ty, jejichž za-
městnanci mají dobré šance na účast ve vzdělávání. 
Míra organizace poskytování profesní přípravy je určo-
vána pomocí pěti procedurálních nebo strategických 
kritérií: přítomnost služby nebo osoby, která se zcela 
nebo částečně věnuje profesní přípravě; kanál pro šíření 
informací o profesní přípravě; postupy pro identifikaci 
potřeby profesní přípravy; metody analýzy potřeb kva-
lifikací a kompetencí. 
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Povinná a reglementovaná profesní příprava zde také 
tvoří výjimku – podniky, které se jí zabývají, vytvářejí 
nejméně mechanismů a nástrojů věnovaných profesní 
přípravě. Týká se to zvláště malých podniků v sektoru 
ubytování a stravování nebo stavebnictví. Použití pro-
fesní přípravy z hlediska perspektivní strategie (dopro-
vázené zavedením nových nástrojů, přechodem na vyšší 
úroveň, inovacemi atd.) je velmi omezené. 

Určující roli nástrojů v rozvoji profesní přípravy za-
městnanců hrají sociální partneři a veřejné úřady po-
skytující podpůrná opatření malým podnikům. 

Využití externích organizací 
OPCA jsou upřednostňovaní partneři pro podporu 
podniků při zavádění profesní přípravy, na pomoc jsou 
však volány i jiné organizace. Povaha těchto „podporo-
vatelů“ závisí na cílech, kterých podniky chtějí profesní 
přípravou dosáhnout, ale také na interních nástrojích, 
zapojení podniků do sítí, na velikosti podniku a sekto-
ru činnosti. 

Podniky s 250 až 499 zaměstnanci a ty, které jsou 
nejlépe vybaveny pro poskytování profesní přípravy, se 
nejčastěji uchylují k externím orgánům, zejména 
k OPCA. Další přehled – viz tabulka.  

Konzultanti jsou, bez ohledu na velikost podniku, 
zváni v případě, že opatření profesní přípravy jsou 
spojena se získáním certifikátu kvality. A také pokud 
ředitel podniku nebo člen oddělení lidských zdrojů je 
zapojen v síti nebo v asociaci podnikatelů nebo ředitelů 
lidských zdrojů.  

Je třeba zdůraznit úlohu účetních v malých podni-
cích. Úzce spolupracují s ředitelem podniku v admi-
nistrativních a finančních záležitostech i v otázkách 
řízení a vzdělávání lidských zdrojů. 19 % podniků s 10 
až 19 zaměstnanci uvedlo, že jim ve třech posledních 
letech účetní radili o poskytování profesní přípravy. 
Účetní nejsou specializováni na tyto otázky, a proto 
poskytovali výhradně rady z administrativní a finanční 
oblasti. 

Co podniky očekávají od OPCA ? 
Šetření zaznamenalo různé služby, které OPCA mohou 
podnikům nabídnout: evaluaci kompetencí nebo po-

třeby profesní přípravy, evaluaci návrhu nabídek pro-
fesní přípravy, návrhu nástrojů pro vytvoření plánu 
profesní přípravy, finanční podporu, rady ve finanč-
ních nebo právních otázkách, informace o postupech a 
nabídce profesní přípravy v oboru. 

Největší očekávání jsou v oblasti financí. Podniky 
samozřejmě žádají o finanční podporu ze vzájemných 
fondů. Zároveň chtějí poradit v oblasti optimalizace 
svých rozpočtů na vzdělávání. Tento zájem se samo-
zřejmě zvyšuje s velikostí podniku.  

Vysoká očekávání jsou spojena s návštěvou poradců 
OPCA v podniku. Ta má význam především pro malé 
podniky, které zasvětí do nového přístupu k profesní 
přípravě. Tyto návštěvy jsou poměrně časté: poradci 
OPCA byli ve 45 % podniků s 10 až 19 zaměstnanci, 
u podniků s 250 a více zaměstnanci to bylo 85 %. 

První analýza výsledků šetření Defis ukázala diverzi-
tu profilů podniků podle jejich využívání profesní 
přípravy a zejména podle toho, zda ji považují za stra-
tegickou investici pro svůj rozvoj, nebo za povinnost. 
U nejmenších podniků a v některých sektorech má 
povinná a reglementovaná profesní příprava největší 
podíl. Díky novým spojením s OPCA však začínají 
uvažovat i o profesní přípravě všeobecně.  

Různé postoje a praktiky podniků analyzované 
v tomto článku do značné míry určují přístup zaměst-
nanců k další profesní přípravě a k jejich odbornému 
vývoji. Kombinováním kontextuální dimenze podniku 
a longitudinální  dimenze profesní dráhy zaměstnanců, 
které budou sledovány příštích pět let, přinese šetření 
Defis nové vysvětlení role další profesní přípravy 
v sekularizaci profesních drah.                                  

AK 
1 Dispositif d’enquêtes sur les formations et itinéraires des salariés 
2 Reglementovaný znamená upravovaný předpisy, viz též 
Terminologie (odborného) vzdělávání, Zpravodaj 10/2005, 
s. 5–6, nebo Zpravodaj 3/2006, s. 2. 
 

Pramen:  
Duboi, Jean-Marie, Marion-Vernoux, Isabelle, Noack, Ed-
mond. Le dispositif d’enquêtes Defis : un nouveau regard sur la 
formation en entreprise. Bref du Céreq, 2016, no 344, 4 p. 

 
Organizace, které podniky žádají o radu v politice profesní přípravy, podle velikosti podniků (v %) 

Počet 
zaměstnanců OPCA 

Vzdělávací 
organizace 

Zástupci profes-
ních organizací Účetní Konzultant 

Obchodní a 
prům. komory 

10–19 33 34 16 19 10 11
20–49 44 35 16 15 16 8

50–249 53 36 15 6 15 10
250–499 60 39 20 2 16 8

500–1999 51 28 18 2 15 7
2000 a více 46 30 20 1 24 9

Celkem 40 35 16 16 13 10
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Rámec regulovaných kvalifikací  
Nový Rámec regulovaných kvalifikací (Regulated Qualifica-
tions Framework – RQF) ve Spojeném království poskytuje 
jednotný a jednoduchý systém pro zařazení všech regulova-
ných kvalifikací.  

Nový rámec vypadá jako 
regál v knihovně, na 
kterém jsou kvalifikace 
řazeny na policích podle 
své úrovně a rozsahu. 
Kvalifikace na jakékoliv 

úrovni mohou být navzájem velmi odlišné, např. po-
kud jde o velikost a účel. Kromě RQF je udržován také 
registr, který poskytuje podrobnější informace o každé 
z kvalifikací.  

http://register.ofqual.gov.uk/ 

Úroveň kvalifikace (Qualification level) 
Úrovně označují obtížnost a složitost znalostí a doved-
ností spojených s každou kvalifikací. Rámec má osm 
úrovní podepřených třemi „vstupními“ úrovněmi. 
Ačkoliv většině kvalifikací je přidělena jedna úroveň, 
některé kvalifikace, např. všeobecné osvědčení sekun-

dárního vzdělání (General Certificate of Secondary Edu-
cation – GCSE), může překlenout více úrovní. 

Rozsah kvalifikace (Qualification Size) 
Rozsah je celková odhadovaná doba, kterou obvykle 
trvá studium a hodnocení pro získání kvalifikace. To 
může trvat od několika hodin až po několik let studia a 
různým žákům může trvat získání stejné kvalifikace 
různě dlouho. Rozsah je vyjádřen v termínech celkové 
kvalifikační doby (Total Qualification Time). Část této 
doby je obvykle strávena při vyučování nebo prací pod 
dohledem spíše než samostudiem a nazývá se hodiny 
vedeného učení (Guided Learning Hours). 

Kvalifikační zkoušky mohou být skládány na růz-
ných úrovních, vyžadují však podobný objem studia a 
dobu hodnocení. Studium kvalifikace na stejné úrovni 
může také trvat různou dobu a mít různou dobu hod-
nocení. 

RQF nahradil v říjnu 2015 Rámec kvalifikací a kre-
ditů (Qualifications and Credit Framework – QCF) a 
Národní rámec kvalifikací (National Qualifications 
Framework – NQF). 

AK 
 

Pramen:  
Regulated Qualifications Framework.  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da
ta/file/461298/RQF_Bookcase.pdf 
https://www.gov.uk/government/organisations/ofqual 

 

Vzkaz Stephena Hawkinga stresovaným čínským studentům  
Dvoudenní testy rozhodují o tom, zda se mladí lidé dostanou na univerzitu, kterou si zvolili.  

„Mnozí z vás se připravují na celostátní přijímací 
zkoušky na vysokou školu a já vám, příští generaci 
vědeckých mozků, chci popřát úspěch ve vašem 
akademickém snažení. Toto vyvrcholení tvrdé 
práce znamená jen začátek vaší skvělé budoucnosti. 

Moji rodiče v době, když jsem dospíval, připiso-
vali vzdělávání velkou váhu a já jsem vděčný za 
neomezené příležitosti, které mi studium poskytlo.  

Ať se chcete stát lékařem, učitelem, vědcem, hudebníkem, inženýrem, nebo 
spisovatelem – nebojte se jít za svým přáním. Vy jste další generace velkých 
myslitelů a také vůdců, kteří budou utvářet budoucnost pro příští generace.“  

Autor Ilustrované teorie všeho získal vzápětí 412 tisíc lajků. 
Podle čínského ministerstva školství skládá letos dvoudenní přijímací 
zkoušky na vysokou školu (gaokao) kolem 9,4 milionů studentů. Tlak 
na mladé Číňany je obrovský – mnozí jsou odhodláni být první 

z rodiny, kteří budou studovat na VŠ v nyní blahobytné asijské super-
velmoci. Situace se zhoršuje tím, že Čína nedávno opustila politiku 
jednoho dítěte, což znamená, že mnozí mladí lidé musí spoléhat vý-
hradně na podporu svých rodičů. Čínský systém sociálního zabezpečení 
je přinejlepším nevyrovnaný.  

Čínští rodiče proto kladou velký důraz na vzdělávání. Šestileté děti 
se musí každý večer vypořádat s domácími úkoly, které zaberou několik 
hodin, i po běžné školní docházce. 

Gaokao je dokonce spojováno s nárůstem sebevražd, které ročně 
způsobují ztrátu více než čtvrt milionu životů. 

AK 

Pramen: Campbell, Charlie. Read Stephen Hawking’s Charming Message to Stressed 
Chinese Students. TIME June 7, 2016  
http://time.com/4359374/stephen-hawking-china-gao-kao-gaokao-examinations-
college-university/?xid=newsletter-brief 
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Studnice zdrojů STEM pomáhá 
zlepšovat vyučování v Evropě  

Evropští studenti se velmi málo zajímají o přírodní vědy, techniku, inženýrství a 
matematiku (science, technology, engineering and mathematics – STEM). EU již má 
skutečný nedostatek odborníků v oblastech, které patří do STEM. Na pomoc člen-
ským státům při řešení tohoto problému přichází projekt SCIENTIX 2, financovaný 
EU, který poskytuje strategie pro široké převzetí a diseminaci přírodovědného a 
matematického vzdělávání založeného na zkoumání (Inquiry-based science and 
maths education – IBSME) spolu s dalšími metodologiemi, o nichž je známo, že 
zlepšují kvalitu přírodovědného vzdělávání. 

Poslední výsledky komparativní analýzy SCIENTIX 
o vzdělávání v oblasti STEM publikované v lednu 
2016 ukazují, že země v Evropě usilují o získání stu-
dentů, kteří se zajímají o studium a kariéru v oblasti 
STEM. Počet těch, kteří v předmětech STEM podávají 
neuspokojivé výkony, ovšem stále překračuje hodnotu 
15 % stanovených strategickým rámcem pro evropskou 
spolupráci ve vzdělávání a profesní přípravě (ET 2020). 

Podobný trend vedl k zahájení projektu SCIENTIX 
v roce 2010. Tento projekt, který připravil půdu pro 
SCIENTIX 2, vedl k vytvoření prvního online portálu 
shromažďujícího a prezentujícího informace z evrop-
ských projektů ve vzdělávání v oblasti STEM. Databá-
ze projektu SCIENTIX v současnosti obsahuje přes 
1400 vyučovacích materiálů, 700 výzkumných zpráv a 
60 výcvikových kurzů, kterých využilo více než 3500 
učitelů přírodních věd ke zlepšení svých kurzů. Zdroje 
produkuje 400 projektů EU, členských států a lokálně 
financovaných projektů o vzdělávání STEM, které jsou 
součástí online portálu SCIENTIX. 

V posledních třech letech výrazně vzrostl počet re-
gistrovaných online uživatelů i účastníků pořádaných 
akcí. SCIENTIX uspořádal 29 národních konferencí, 
jednu evropskou konferenci v Bruselu, více než 20 
webinářů, online diskuzních fór, devět vědeckých 
workshopů, 11 setkání na síti a mnoho dalšího. Přes 
6000 lidí se zúčastnilo pořádaných akcí a 6400 lidí se 
zaregistrovalo na online portálu. 

SCIENTIX 2 pokračuje v práci 
projektu SCIENTIX, inspiro-
val se však i zprávou Přírodo-
vědné vzdělávání dnes, Obno-
vená pedagogika pro budouc-
nost Evropy (Science Education 
Now; A Renewed Pedagogy for 
the Future of Europe), jejímž 
cílem je realizovat první a páté 
doporučení. Tato doporučení 

volají po aktivnějším zapojení členských států do ob-
novy přírodovědného vzdělávání i po lepší srozumitel-
nosti mezi aktivitami na národní a evropské úrovni. 
Jinak řečeno, zatímco SCIENTIX definoval potřeby 
vzdělávací komunity  STEM v Evropě, SCIENTIX 2 
expanduje na národní úroveň aktivní spoluprací s ná-
rodními kontaktními body. Spolupracuje s 30 zeměmi 
Evropy.   

Dlouhodobý závazek 
Od ukončení SCIENTIX v roce 2013 byla v portálu 
provedena různá zlepšení a služby zdrojů byly převede-
ny do vzdělávání v oblasti STEM, což přispělo k dosa-
vadní úspěšnosti SCIENTIX. Registrovaní uživatelé 
mohou nyní požadovat překlady učebních plánů, pří-
rodovědných cvičení, výzkumných zpráv a dalších 
zdrojů, které jsou k dispozici ve 30 jazycích, pokud 
jsou publikovány v rámci Creative Commons License, 
umožňující překlady. 

Strategie SCIENTIX na národní úrovni se už vyplá-
cí, jak naznačuje komparativní analýza SCIENTIX. 
Příklady z Belgie, Estonska a Rakouska ukazují, že tyto 
země již využily výměnu dobrých praktických zkuše-
ností. Byly schopny lépe začlenit inovativní pedagogic-
ké postupy a zdroje do programů přípravy učitelů a 
vybudovat sítě pro profesní rozvoj učitelů. Více zemí se 
odchyluje od tradiční formy vzdělávání, v níž je učitel 
středem pozornosti, k učení založenému na zkoumání 
a k výuce sociálně ekonomických aspektů vědy. 

Tento posun od tradičních forem vzdělávání ke 
vzdělávání zaměřenému na žáka, v němž je klíčové 
objevování, vyžaduje neustálou finanční a politickou 
podporu. SCIENTIX již dostal uděleno financování na 
další tři roky. Bude pokračovat v činnosti shromažďo-
váním zdrojů a jejich zpřístupňováním a udržováním 
živé komunity, která kombinuje osobní styk, profesní 
přípravu a komunikaci online. Chce se stát viditelnější 
pro učitele v profesní přípravě a v odborných školách, 
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aby se  SCIENTIX stal referenčním bodem pro všech-
ny lidi, kteří se zajímají o vstup do učitelské profese.  

Dalším klíčovým aspektem, na který by SCIENTIX 
měl zůstat v budoucnu zaměřený, je genderová rov-
nost. Komparativní analýza projektu odhalila, že počá-
teční a další vzdělávání učitelů se v 80 % pozorovaných 
zemí nezaměřuje na genderově specifické zájmy a po-
stoje ke vzdělávání STEM. Přípravou učitelů a objas-
ňováním, jak gender může ovlivnit postoje lidí ke 
STEM, lze přilákat k těmto předmětům více dívek. 
SCIENTIX 2: 
 Je koordinován Evropskou sítí škol v Belgii. 

 Je financován v rámci FP7-SIS – Specific Programme 
"Capacities": Science in society.  
 http://cordis.europa.eu/project/rcn/110349 
 Webové stránky projektu: http://www.scientix.eu 
 http://bit.ly/1WlakA2  
 

AK 
 

Pramen:  
STEM resources repository helps improve teaching across Europe. 
research*eu, result magazine. No 52, May 2016, p. 21–22. 
http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_en.html 

 

Postupové cesty ke studiu na VŠ ve Spojeném 
království 

Zvýšený počet uchazečů o studium na vysokých školách vede 
k rozšíření škály sekundárního vzdělání, které uchazeči mají, o vzdělá-
ní profesní povahy. Služba pro přijímání na univerzity a koleje (Univer-
sities and Colleges Admissions Service – UCAS) zveřejnila počty z roku 
2015, které ukázaly, že 63 % z 18letých uchazečů přišlo z tradičního 
všeobecného vzdělávání. 

Zpráva je výstupem z projektu, který UCAS uskutečni-
la koncem roku 2015. Úkolem projektu bylo vytvořit 
řadu informačních a poradenských produktů jak pro 
studenty, tak pro poskytovatele vysokoškolského vzdě-
lávání (higher education provider – HEP), které by 
podpořily změny v nabídce kvalifikací pro 16–19leté 
potenciální uchazeče o studium a pomohly jim najít 
správnou postupovou cestu na VŠ.  

Byly identifikovány některé problémy, které studen-
ti při výběru kvalifikací Level 3 (úrovně 3) musí řešit. 
Jejich výběr je silně ovlivněn tím, do jaké míry chápou, 
jak budou na jejich postupovou cestu pohlížet potenci-
ální zaměstnavatelé nebo HEP.  
Klíčové problémy: 
 Nabídka kvalifikací je složitá a HEP, zaměstnavate-
lé, žáci, rodiče a učitelé ji moc nechápou. 
 Nabídka kvalifikací je dynamická a od roku 2016 
budou zavedeny významné změny:  
− změny v A levels (Advanced – Level General Certifi-

cate of Education, všeobecné osvědčení vzdělání –  
pokročilá úroveň), 

− zavedení Tech Levels (Technical Level qualifications 
– kvalifikace odborné úrovně), 

− zajištění, že všechny pokročilé kvalifikace jsou rigo-
rózní, s důkladným hodnocením,  

− rozšíření učňovství. 

 Více studentů si volí různorodé kvalifikační cesty. 
 Profesní cesty ve Skotsku jsou odlišné. 
 Na VŠ chodí více studentů s kvalifikacemi jinými 
než A levels. 

Zvýšení počtu a podílu žáků, kteří mají na Level 3 
jiné kvalifikace než A level, představuje problémy 
s postupem jak pro ně, tak pro HEP a pro potenciální 
zaměstnavatele. Zkoumány byly tyto problémy: 
 nerovnováha mezi požadavky HEP a reálnou schop-
ností poskytovatelů Level 3 aplikovaných všeobecných 
a odborných kvalifikací je poskytnout, 
 efektivní výběr vhodného vysokoškolského vzdělá-
vání uchazeči,  
 podpůrné strategie – někteří HEP iniciovali přecho-
dové programy pro studenty, bude jich však třeba ještě 
víc, protože počet studentů s méně tradičními kvalifi-
kacemi nebo přicházejících z méně tradičních cest se 
zvyšuje.  

Ve zprávě se také navrhují některé akce ke zvážení 
jednotlivcům nebo organizacím zodpovědným za mla-
dé lidi, kteří v 18 letech přecházejí do vysokoškolského 
vzdělávání, učňovství nebo zaměstnání. To platí pro 
HEP i pro učitele a poradce ve školách a vysokých 
školách. 
Mezi tyto akce patří: 
 zajistit pochopení rozdílů mezi různými kvalifikač-
ními cestami a důsledků pro další postup,  
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 pomáhat porozumět tomu, jak je kvalifikace mění,  
 stanovovat jasné vstupní požadavky k zajištění 
správné shody mezi studentem a kurzem, 
 budovat partnerství mezi klíčovými zdrojovými 
školami1 a vysokými školami za účelem rozvíjet a sdílet 
chápání kvalifikačních cest,  
 zvažovat přechodovou podporu, kterou studenti 
s méně tradičními kvalifikacemi mohou potřebovat,  
 seznámit přijaté studenty a učitelský sbor s těmito 
záležitostmi.  

Doufáme, že tento dokument zvýší povědomí o pro-
blémech a vyvolá zpětnou vazbu a angažovanost ve 
školách a ve vysokoškolském sektoru. 

AK 
1 feeder school – zdrojová škola pro spádovou školu vyššího stupně 
 

Pramen:  
Progression pathways. 2016. 48 p. 
https://www.ucas.com/sites/default/files/progression_pathways_report_final_v2_0.pdf 

 

Deset opatření, která pomohou lidem 
v Evropě k lepším dovednostem 

První informaci o těchto opatřeních přinesl Cedefop. Vzápětí se však objevila na 
webových stránkách Evropské komise v překladu do všech úředních jazyků EU. 

Proč Evropa potřebuje novou agendu dovedností? 
V rychle se měnícím světovém hospodářství budou dovednosti 
do značné míry určovat konkurenceschopnost a inovativnost. 
Jsou významným motorem pro investice a působí jako katalyzá-
tor růstu a vytváření pracovních míst. Budoucí prosperita Evro-
py závisí na optimálním využití našeho lidského kapitálu. 

Asi 70 milionů Evropanů neumí dostatečně číst a psát a po-
čítat a 40 % obyvatel EU nemá digitální dovednosti. Jsou tak 
ohroženi nezaměstnaností, chudobou a sociálním vyloučením. 

40 % evropských zaměstnavatelů těžko hledá lidi se správ-
nými dovednostmi pro růst a inovace. Naopak mnoho kvalifi-
kovaných mladých lidí pracuje na pozicích, které neodpovídají 
jejich nadání ani ambicím. 

Nová agenda dovedností pro Evropu má zlepšit výuku a 
uznávání dovedností – od základních až po ty odbornější i 
průřezové a občanské dovednosti – a tím zvýšit zaměstnatelnost. 
Agenda tak přispívá k první politické prioritě Evropské komise, 
kterou je „Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice“. 

 

Opatření  Harmonogram
Zlepšení kvality a relevantnosti nabývaných dovedností

Posilování základů: základní dovednosti Návrh Komise na doporučení Rady o zřízení záruky k získání 
dovedností (viz COM(2016) 382) červen 2016 

Posilování odolnosti: klíčové schopnosti a 
odbornější, komplexnější dovednosti 

Návrh Komise na přezkum klíčových schopností pro celoživotní učení se 
zvláštním zřetelem na podporu podnikatelského ducha a doprovodných 
evropských referenčních rámců 

čtvrté čtvrtletí 
roku 2017 

Odborné vzdělávání a příprava jakožto první 
volba 

Návrhy Komise podporující modernizaci VET, jako je možná revize 
evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborné-
ho vzdělávání a přípravy (EQAVET) a evropského systému kreditů pro 
odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 

druhé čtvrtletí 
roku 2017 

Připojení k internetu: zaměření na digitální 
dovednosti Zahájení iniciativy „Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa“ konec roku 

2016 
Zajistit lepší viditelnost a srovnatelnost dovedností a kvalifikací

Zvýšení transparentnosti a srovnatelnosti  
kvalifikací 

Návrh Komise na revizi evropského rámce kvalifikací (viz referenční 
dokument COM(2016) 383) červen 2016 

Včasné zjištění dovednostního a kvalifikační-
ho profilu migrantů 

Zavedení „nástroje pro vytvoření dovednostního profilu státních přísluš-
níků třetích zemí“ s cílem podpořit včasné zjištění a doložení dovednost-
ního profilu žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších migrantů 

červen 2016 

Zdokonalování poznatků o dovednostech, dokumentace a informovaná profesní volba 
Lepší volba díky lepším poznatkům a  
informacím 

Návrh Komise na revizi rámce Europass pro poskytování lepších služeb 
v oblasti dovedností a kvalifikací 

třetí čtvrtletí 
roku 2016 

Lepší volba díky lepším poznatkům a  
informacím 

Další analýza a sdílení osvědčených postupů pro boj proti odlivu mozků konec roku 
2016 

Zdokonalení poznatků o dovednostech  
v hospodářských odvětvích Spuštění plánu pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností červen 2016 

Lepší porozumění výkonům absolventů Návrh Komise týkající se iniciativy v oblasti sledování absolventů druhé čtvrtletí 
roku 2017 

Pramen: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2020_cs.htm 
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Intenzivní kontakt s jazykem při učení němčiny 
je základem úspěchu  
Jazykem se doslova obklopit a učit se jej na základě zážitků. Metody, které od-
borníci v Německu doporučují učitelům němčiny jako druhého jazyka při učení 
mladých lidí s imigračním původem, mohou být inspirující i pro české školství.  

Učit se němčinu v zemi, v níž se touto řečí také mluví, 
je základním rysem oboru němčina jako druhý jazyk 
(Deutsch als Zweitsprache – DaZ). Němčina jako cizí 
jazyk se oproti tomu učí převážně v zahraničí. V prv-
ním případě se němčina stává druhým jazykem jednot-
livce – řeč osvojená jako první v pořadí se většinou 
staví naroveň mateřského jazyka a ve vědecké termino-
logii se popisuje jako první jazyk. 

Výzkumy zaměřené na učení druhého jazyka se sho-
dují v tom, že dobré ovládání prvního jazyka je před-
pokladem pro to, aby si člověk osvojil druhou řeč. 
Pokud v mateřském jazyce schází detailní vytváření 
obecných pojmů, bude podobná situace rychle rozpo-
znatelná také při učení druhého jazyka. Pokud naopak 
člověk dosáhne v druhém jazyce určité jazykové zralos-
ti, je možné nezřídka pozorovat, že se jazykový výkon 
v prvním jazyce, a to jak v ústní, tak písemné podobě, 
dostane na druhé místo. Školní a profesní dráha se 
koneckonců uskutečňuje převážně ve druhém jazyce.  

Rozhodující úlohu při úspěšném osvojování si ně-
meckého jazyka má stupeň zájmu o jazyk a kulturu. 
Učitelům němčiny jako druhého jazyka se proto dopo-
ručuje, aby jazyk zprostředkovávali nejen v jeho struktu-
ře, ale aby výuku pojímali také s emocionálním přístu-
pem. Jazyk je totiž víc než komunikační nástroj všední-
ho (pracovního) dne. Zahrnuje navíc emocionálně ladě-
né obsahy, které se v různých kulturách tohoto světa 
rozmanitě projevují ve zvycích, obyčejích a tradicích. 

V ideálním případě se vyučování němčiny jako dru-
hého jazyka obohacuje o interkulturní témata a osobní 
zážitky. Může se tím totiž lépe vytvořit propojení mezi 
prvním a druhým jazykem. Úspěch se ukazuje přede-
vším v tom, že lidé učící se druhý jazyk touto metodou 
projevují vyšší motivaci učit se němčinu a plynule mluví 
nebo píšou. Pro odborné vzdělávání mladých přistěho-
valců může mít tento přístup rozhodující význam. Aby 
se dosáhlo integračního cíle mladých lidí s imigračním 
původem v profesní a kulturní oblasti, měly by být ve 
vyučování němčiny obsaženy právě aspekty relevantní 
pro odborné a interkulturní vzdělávání. 
Obor němčina jako druhý jazyk je tudíž možné členit 
do těchto jednotlivých oblastí: 
 explicitní a implicitní osvojování jazyka; 

 podpora po příchodu do Německa; 
 zohlednění jazykových znalostí; 
 alfabetizace a rozšíření slovní zásoby; 
 vícejazyčnost a interkulturní učení. 

Výstavba jazykových prostředků z pohledu výzkumu 
mozku 
„Zřeknout se lineárního vyučování cizího jazyka ve 
prospěch nelineární výuky znamená rozloučit se s men-
talitou stavebnice. Nebudeme pokračovat podle sché-
matu stavby zdi, při níž se má posazovat jeden kámen 
na druhý. Jazykové fenomény nejsou žádné kameny, 
nýbrž neostré množiny, […] což dělá z učení cizích 
jazyků nelineární proces. Čím má student častější, 
mnohotvárnější a intenzivnější kontakt s jazykem, čím 
více zkušeností s ním zažívá, tím rychleji a na vyšší 
úrovni se stabilizuje jeho jazyková kompetence. […] 
Podle všeho, jak stále jistěji poznáváme z výsledků 
neurobiologie a kognitivní vědy, můžeme vycházet 
z toho, že náš mozek, také během učení jazyka, pracuje 
souběžně vícerozměrně a nikoli lineárně.“1  

Tento pohled vycházející z výzkumu by měl hodně 
učitelů němčiny uklidnit v tom směru, že skutečné 
osvojení si druhého jazyka nenastane prostřednictvím 
zpracování kapitol z učebních materiálů. Heterogenitu 
jazykové úrovně jednotlivých žáků lze vysvětlit pomocí 
rozmanitých jazykových zkušeností a každodenních 
prožitků. Jazyk se vždy utváří individuálně. Každé 
vyučování obsahuje podle tohoto pohledu i jazykovou 
výuku a může být užitečné pro jednotlivé studenty, 
kteří se učí druhý jazyk.  

Na druhou stranu by ovšem z tohoto přístupu ne-
měla být vyvozována libovůle v plánování výuky. Žáci 
učící se cizímu a druhému jazyku potřebují v daném 
čase také odbočení k explicitní jazykové reflexi. „Proč 
je to v jazyce takhle?“ a „Existuje pro to nějaké grama-
tické pravidlo?“ jsou jen dvě otázky, které žáci při vyu-
čování pokládají. Důležité přitom je nezabývat se gra-
matickými strukturami izolovaně, ale stále je ponechá-
vat v komunikativním kontextu výukových témat. 
Změna mezi implicitní a explicitní jazykovou podpo-
rou představuje ideální, rytmickou formu, s jejíž po-
mocí lze utvářet vyučování vícerozměrně, a přizpůso-
bovat tak způsob práce činnosti lidského mozku. 
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„Uvítací kultura“ 
Ukvapené očekávání, že se žáci budou muset naučit 
německy co možná nejrychleji, aby se mohli stejně tak 
rychle integrovat do profesního života, by mělo být 
zpočátku odloženo stranou. Pro jednotlivé mladé lidi 
s imigračním původem by sice mohlo být vhodné, aby 
si dokázali sílu svých schopností a během tří měsíců se 
naučili tak dobře německy jako jiní studenti za rok, 
není to ale pravidlem. Nově příchozí mladí lidé by 
měli mít ve školách čas k tomu, aby poznali nové přá-
tele a kolegy. K osvědčeným postupům ve třídě nebo 
učební skupině patří: 
 uvítací rituály, např. dobré ráno v různých jazycích; 
označit zemi původu na mapě; 
 poznávací hry, např. „hledání přítele“2; 
 jazykové portfolio, např. přiložení jazykového dení-
ku s (vizuálními) zápisy k prvnímu dni v nové škole; 
 utváření třídy, např. označení jednotlivých předmě-
tů popisky, vizuální zpracování plakátů s frázemi ze 
školní třídy.  

Učení na základě zážitků 
Aby se mladí lidé, kteří se učí druhý cizí jazyk, co 
možná nejrychleji pobídli k mluvení, je v počátečním 
vyučování vhodné, aby si vytvořili co nejširší slovní 
zásobu. Čím blíže se přitom dostanou k realitě – na-
příklad formou návštěvy nějakého podniku – tím více 
si uchovají v paměti. Během návštěvy určitého místa si 
žáci pořídí fotografie, které pak využijí při vyučování, a 
vybudují si tak slovní zásobu na základě vlastních pro-
žitků. Využití konkrétních předmětů, popisků k zaří-
zení ve třídě a zdokumentování zážitků prostřednic-
tvím fotografických prezentací zahrne svět zkušeností 
žáků do vyučování a přispěje tak k úspěšnému rozšíření 
slovní zásoby. Ta je potřebná právě pro mluvení ve 
větách. Komunikativní hodnotu přitom mají i úryvko-
vitá vyjádření. Slouží k tomu, aby bylo možné s po-
chvalou vyzdvihnout, co už žáci umí.  

V této souvislosti je vhodné zmínit také zacházení 
s chybami, a to jak při mluvení, tak při psaní. Aby 
nedocházelo k demotivaci mladých lidí při osvojování 
si druhého jazyka, mělo by se upustit od korektur ori-
entovaných na nedostatky. Zastrašení by mohlo mít 
pro žáky, kteří se učí druhému jazyku, fatální důsledky 
a mohlo by vést k zastavení učebního pokroku – 
v oborovém žargonu němčiny jako druhého cizího 
jazyka se tomu říká „fosilizace“.   

Pokaždé, když se při vyučování použije jeden 
z mnoha prvních jazyků nebo tematicky hraje nějakou 
roli, učitelé pozorují, že jsou žáci s imigračním půvo-
dem obzvláště pozorní nebo motivovaní. Opětovné 
rozpoznání vlastního mateřského jazyka je stále spojeno 

s uznáním a prožitkem vlastního významu. Děti a mlá-
dež z rozdílných zemí původu s sebou přinášejí své 
kultury a jazyky a jsou v tom většinou experti. Tato 
expertíza může vyučování nesmírně obohatit ve pro-
spěch interkulturního učení. Jazyková rozmanitost ve 
třídě je považována za šanci, nikoli za překážku. Více-
jazyčná situace ve třídě otevírá pro vyučování novou, 
interkulturní dimenzi. Motto přitom zní: k rozmani-
tosti přistupovat vědomě a zviditelnit ji. Pedagogický 
signál by k tomu mohl být formulován následovně: 
Rozmanitost je na naší škole samozřejmostí a nepřed-
stavuje žádný problém. Realizace této myšlenky začíná 
už vybavením třídy nebo školy v žákovském projektu. 
K tomu je možné uvést několik příkladů:  
 nápisy „srdečně vítáme“ nebo slovo „škola“ v růz-
ných jazycích v blízkosti školního vchodu; 
 vícejazyčné ukazatele cesty ve školní budově; 
 třídní plakát: v naší třídě mluvíme těmito jazyky; 
 vizualizace vlastního jazykového stromu: silný kmen 
je první jazyk, všechny další větve jsou podle stupně 
ovládání řeči silné nebo tenké; 
 výstava profilů zemí s výraznými fotografiemi nebo 
státními vlajkami. 

Obrázek viz http://cz.jakubmarian.com/wp-content/uploads/2015/11/hello-cz.jpg  
 

Přeložila Alena Nová 
  

1 Bleyhl, W. (1997). Fremdsprachenlernen als dynamischer und nicht-
linearer Prozeß. In Willis, J. E. (1997), FLuL – Fremdsprachen 
Lehren und Lernen – Themenschwerpunkt Language Awareness, 
S. 234. Tübingen: Narr Francke Attempto. 
2 Rademacher, H. & Wilhelm, M. (2009). Spiele und Übungen zum 
Interkulturellen Lernen, S. 27. Berlin: VWB Verlag. 
3 Schader, B. (2004). Sprachenvielfalt als Chance – 101 praktische 
Vorschläge, S. 1 Troisdorf: Bildungsverlag EINS. 
 

Pramen: Arslan, Muhittin. Deutsch als Zweitsprache lehren 
und lernen: Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte adäquat 
unterrichten. Berufsbildung, 2016, Nr. 158, S. 24–27.                
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Co nového v časopisech 
Journal of Vocational Education & Training  

BROAD, Janet. 
Vocational knowledge in motion: rethinking vocational 
knowledge through vocational teachers’ professional 
development. [Odborné znalosti v pohybu: znovu promyslet 
odborné znalosti prostřednictvím profesního rozvoje odbor-
ných učitelů.] 
JVET, Vol. 68, no. 2 (2016), p. 143–160. 
 Empirické údaje pro zvážení současných diskusí týka-
jících se povahy odborných znalostí ve vyučování studen-
tů v řemeslnických, odborných a profesních kurzech ve 
vyšších školách (college) dalšího vzdělávání. Koncept 
„znalostí v pohybu“ a teorie učení se na pracovišti jsou 
použity jako kompetenční rámec ke zkoumání aktivit 
dalšího profesního rozvoje (continuing professional develop-
ment – CPD) odborných učitelů. Ten je použit 
k vysvětlení způsobů, jimiž učitelé používají CPD jako 
prostředek přístupu k odborným znalostem a k jejich 
přenesení z oborů do tříd. Data byla shromažďována 
pomocí dotazníků, do hloubky jsoucích interview a pozo-
rování účastníků. Zjištění jsou prezentována podle pěti 
témat: 1) rozsah CPD, v němž se angažují odborní učite-
lé, 2) omezení výrokových explicitních znalostí, 3) zabý-
vání se neuvědomovanými znalostmi (tacit knowledge) a 
jejich zachycováním, 4) zvládání dočasné povahy odbor-
ných znalostí, 5) vytváření sítí v rámci profese a k profesi. 
Zjištění ukazují, že odborné znalosti jsou distribuovány a 
zapojovány do sítí a tato konceptualizace zviditelňuje 
některé způsoby, jimž jsou učitelé schopni prostřednictví 
CPD přenést odborné znalosti z profesí do tříd. 

 BROCKMANN, Michaela & LAURIE, Ian. 
Apprenticeship in England – the continued role of the 
academic–vocational divide in shaping learner identities. 
[Učňovství v Anglii – pokračující role všeobecně-odborného 
rozdělení v utváření identity žáků.] 
JVET, Vol. 68, no. 2 (2016), p. 229–244. 
 Několik po sobě jdoucí vlád usilovalo o zvýšení kvality 
učňovství v Británii tak, aby se dosáhlo rovnocennosti se 
školním vzděláváním. Zároveň však diskuse o rozdělení 
mezi školním a odborným vzděláváním dominovala 
debatám akademiků, politických činitelů a praktiků. 
Článek čerpá ze dvou nedávno provedených studií, které 
zkoumaly identitu učňů jako učících se v různých pro-
gramech učňovství: údržba motorových vozidel (úroveň 
2) a strojírenství (úroveň 3). Díky této práci lze zkoumat 
roli všeobecně-odborného rozdělení v budování identity a 
předpokládaných obtížných úkolů u odborných žáků. 
Bude se tvrdit, že mladí lidé, kteří mají daleko k „přiro-
zené praktičnosti“, budou ve svých konstrukcích průběž-
ných identit čerpat z normativních diskursivních katego-
rií. Tato zjištění vyvolala důležité otázky o systému uč-
ňovství ve Spojeném království tak, jak je v současnosti 
pojímán, a zároveň přitahují pozornost k možnosti ho 
změnit. 

  Nový Prostor

ANDERSSON, Annika. 
Boundaries as mechanisms for learning in emergency 
exercises with students from emergency service organisa-
tions. [Hranice jako mechanismy pro učení v pohotovostních 
cvičeních se studenty z organizací pohotovostních služeb.] 
JVET, Vol. 68, no. 2 (2016), p. 245–262. 
 Pro přípravu organizací reagujících v mimořádných 
situacích na nepředvídatelné okolnosti se používají různé 
druhy cvičení. Studie se zaměřuje na zkoumání hranic, 
které se objevují mezi spolupracujícími organizacemi při 
nácviku, a na to, jak tyto hranice využít při učení. Vychá-
zí z rámce hranic jako mechanismu učení a zkoumá cvi-
čení, včetně scénářů a seminářů se studenty, kteří se vzdě-
lávají pro práci u policie, ambulance a záchranných služeb 
ve Švédsku. Tematická analýza rozhovorů a pozorování 
ilustruje hranice ve slovní zásobě, prioritách, rolích, me-
zerách ve znalostech a překrývající se odpovědnosti mezi 
organizacemi. Hranice lze využít při cvičeních k podpoře 
studentů, k uvedení jejich znalostí do souladu 
s požadavky spolupráce. Jsou navrhovány koncepty hra-
niční práce a uvědomování si hranic tak, aby se obecněji 
zachytila dynamika učení v kontextu cvičení. 

 LÉDLOVÁ, Eva.
Pole zlatem zalitá. 
Nový Prostor, č. 479, (2016), s. 8–9. 
 Pěstování řepky jako biopaliva a jeho důsledky. V 90. 
letech se začala dotovat výroba metylesteru řepkového 
oleje coby alternativního zdroje energie (přimíchává se do 
nafty). V minulém roce zabírala pole s řepkou téměř 400 
tisíc hektarů, tzn. 16 % orné půdy. Ve světovém měřítku 
způsobil biopalivový boom (řepka, kukuřice, sója) potra-
vinovou krizi v roce 2008, kdy ceny potravin ve třetím 
světě vzrostly až o 70 %.  Kromě toho musí být pole 
s řepkou ošetřována pesticidy, které způsobují zdravotní 
problémy např. srncům, nebo i včelám, které řepku opy-
lují. Navíc po jednorázovém odkvětu rozlehlých lánů 
řepky nenajdou včely v okolí žádné jiné kvetoucí rostliny 
a včelaři je tak musí i v létě přikrmovat. 
 
 
 
 
 
Časopisy jsou k vypůjčení v knihovně NÚV. 
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Nové knihy v knihovně 

HAWKING, Stephen.  
Stručná historie času od velkého třesku k černým dírám. 
3. vyd. Praha : Argo : Dokořán, 2015. 202 s. Název originá-
lu: A Brief History of Time. From the Big Bang to Black Holes. 
ISBN 978-80-2571-527-7; 978-80-7363-713-2          Sg. 8283 

K myšlence determinismu má mnoho lidí nezměrný odpor, 
protože cítí, že omezuje volnost boha ovlivňovat svět. Nicméně 
ještě počátkem 20. století představoval determinismus nejběžněj-
ší přístup k vědeckému popisu světa. Jeden z prvních náznaků, 
že se této víry budeme muset zříci, se objevil v pracích britských 
vědců lorda Rayleigho a sira Jamese Jeanse. Jejich výpočty vedly 
k podezřelému výsledku, že každý horký objekt či těleso, jako je 
hvězda, vyzařuje nekonečné množství energie. Podle tehdy 
přijímaných fyzikálních zákonů totiž mělo horké těleso vysílat 
elektromagnetické vlny – rádiové vlny, viditelné světlo, rentge-
nové záření (paprsky X) atd. rovnoměrně na všech frekvencích. 
Tak například ve vlnách s frekvencí mezi jedním a dvěma 
biliony vln za sekundu by mělo rozžhavené těleso vydávat stejné 
množství energie jako ve vlnách s frekvencí mezi dvěma a třemi 
biliony vln za sekundu. Jelikož na počet vln za sekundu nebylo 
žádné omezení, znamenalo to, že celkový vyzařovaný výkon je 
nekonečně velký. 

Aby předešel takovému nesmyslnému výsledku, navrhl roku 
1990 německý vědec Max Planck, že světlo, paprsky X ani další 
vlny nemohou být vysílány libovolným způsobem, nýbrž pouze 
v určitých dávkách, které nazval kvanta. … 

Už to tak vypadá, že život v podobě, jak jej známe, je mysli-
telný pouze v těch oblastech, v nichž jeden časový rozměr a 
trojice prostorových rozměrů nejsou příliš svinuty. Lze se tedy 
dovolávat slabého antropického principu, pokud ovšem strunové 
teorie připouštějí existenci takových oblastí. Ukazuje se, že tomu 
tak skutečně je. Nelze vyloučit, že jsou ještě jiné oblasti vesmíru 
nebo jiné vesmíry (ať už zde slovo jiné znamená cokoli), v nichž 
jsou všechny rozměry stočeny, nebo naopak víc než čtyři rozměry 
jsou téměř ploché. 
 

KARTOUS, Bohumil.  
Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním. Praha 
: EDUin, 2015. 70 s. ISBN 978-80-260-9310-7     Sg. 8278 
Norsko V rámci povinného vzdělávání je kladen primární 
důraz na včasnou intervenci. Odhalení překážek a problémů na 
začátku vzdělávání snižuje možnost protahování problémů 
v následujících letech. Právě uplatňování tohoto principu je 
v Norsku připisován klesající celkový počet žáků, kteří speciální 
vzdělávací podporu vyžadují. 
Finsko Finský vzdělávací systém je … odlišný několika ohle-
dech. … nástup dětí do povinného vzdělávání … je stanoven 
na sedmý rok věku dítěte. Druhou zajímavostí je „extra“ rok po 
dokončení povinné školní docházky (v 16 letech). Žáci, kteří si 
nejsou jisti dalším směřováním, mohou v tomto roce vylepšit své 
vzdělávací výsledky a rozhodnout se pro další kariéru. Třetí 
zajímavostí je prostupnost na úrovni střední školy, která umož-
ňuje žákům po dokončení všeobecně zaměřených studijních 
programů na SŠ (případně v jejich průběhu) absolvovat profes-
ně zaměřené kurzy odborného charakteru. 
Švédsko Střední vzdělávání není povinné a ve všech případech 
trvá tři roky. … Úspěšně zvládne studium na SŠ … 88 % 
žáků. Ve Švédsku … nemají absolventi odborných středních 
škol možnost pokračovat ve studiu na univerzitách. Byť se jedná 
o změně, toto omezení zatím platí. 
Dánsko Střední školy navazují na povinné vzdělávání. Jedná 
se o tři až čtyři roky (podle toho, zda žák absolvuje či neabsolvu-
je desátý rok studia) a dělí se podle tradičního modelu na školy 
zaměřené více na všeobecné předměty s výhledem na pokračová-
ní na vysokých školách a na odborně zaměřené školy a učiliště 
připravující žáky k určitému povolání. … I z odborných střed-
ních škol lze pokračovat ve studiu na vysokých školách … Zde je 
na místě znovu připomenout, že Dánsko patří mezi země 
s největším procentem vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci, 
přičemž politika podpory vysokoškolského vzdělávání trvá. 
  

Zajímavé internetové adresy
 

 

Internet of Things (IoT) česky  Internet věcí 

IoT je novinkou v informatice. Označuje drobná zařízení a různá čidla, která jsou bezdrátově propoji-
telná s počítači. Další podrobnosti si můžete přečíst v češtině, např. na adresách: 
http://www.embt.cz/cs/stranky/92-internet-of-things  https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_v%C4%9Bc%C3%AD 
http://www.svethardware.cz/internet-of-things-propojena-budoucnost/39560  

 

Zapleteno  

Na webu se můžete poučit o přízích a pletení, ale i tom, jak zajímavě lze stránky udělat!  http://www.zapleteno.cz/ 
 

 

 

Zpravodaj – Odborné vzdělávání v zahraničí 
vydává Národní ústav pro vzdělávání,  
školské poradenské zařízení a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků  
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 

Redakce: anna.konopaskova@nuv.cz   
Internet:  
http://www.nuv.cz/vystupy/zpravodaj-odborne-
vzdelavani-v-zahranici-1  
registrováno u MK ČR pod číslem E 10679 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


