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1 ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE 

Předkládaná zpráva je výstupem druhé z tzv. průřezových analýz - veřejné zakázky administrované 

MMR. Průřezové analýzy se skládají ze tří studií: 

⇒ Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním 

prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období 2014+; 

⇒ Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a jejich vzájemných 

vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období 2014+; 

⇒ Analýza územní dimenze dopravy a její vliv na sociální a ekonomický rozvoj regionů a doporučení 

pro období 2014+. 

Účel: 

Realizované aktivity mají sloužit, resp. přispět pro: 

a) rozhodovací účel – hodnocení umožní přijmout rozhodnutí o pokračování, ukončení či jiném 

nasměrování politiky; ubezpečí, že existuje důvod pro implementaci programu či politiky a pro 

přidělení veřejných zdrojů do této oblasti,  

b) účel strategického hodnocení – hodnocení sděluje, zda program naplňuje své cíle, 

c) manažerský účel (podněty k implementaci) – hodnocení napomůže zlepšit výkonnost programů, 

zlepšuje jejich implementaci a řízení (nepřímý, následný efekt), 

d) vzdělávací a motivující účel – hodnocení přispěje ke zlepšování a rozvoji kapacity participujících 

subjektů, institucí apod. 

Využití výstupů analýz se předpokládá zejména ve spojení s přípravou programových dokumentů pro 

období 2014-2020. 

Obecné cíle: 

Analýza se soustředila na: 

• operační programy spolufinancované z fondů EU 2007- 2013 (včetně přeshraniční 

spolupráce), 

• programy financované z národních zdrojů, 

• v oblasti územní dimenze dopravy i na programy financované ze zdrojů krajů 

• a dále na analytické, koncepční, strategické a další dokumenty (ČR i EU) pro programovou 

přípravu 2014+ .  

Výstupy projektu obsahují – s využitím sekundárních zdrojů dat a zpracovaných dílčích analytických 

podkladů - náměty na rozpracování návrhů rozvojových priorit pro období 2014+, návrhy, doplnění a 

upřesnění oblastí podpor a argumentaci jejich výběru s důrazem na vzájemné vazby souvisejících 

opatření.  

Na základě provedených analýz jsou navrhnuta doporučení (stanoveny oblastí podpory, mechanismy 

koordinace apod.) pro období 2014+ s cílem vytvořit podklady, které v další fázi programování 
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přispějí k zajištění větší provázanosti při tvorbě nových operačních programů a relevantních oblastí 

podpor.  

Věcné zaměření: 

Realizace dílčích aktivit proběhla v následujících etapách: 

1. Identifikace oblastí podpor v rámci současných operačních programů, národních programů a 

sektorových a regionálních strategických dokumentů, shrnutí relevantních informací z 

existujících studií, analýz, výstupů z monitorovacího systému, evaluací a dalších analytických 

podkladů.  

2. Expertní posouzení úspěšnosti a přínosů z realizace zkoumaných oblastí podpor na základě 

existujících podkladů.  

3. Vyhodnocení oblastí podpor v kontextu socioekonomických souvislostí a přípravy období 2014+: 

a. zhodnocení relevance současných oblastí podpor ve vztahu k vývojovým změnám a 

trendům; 

b. zhodnocení současných oblastí podpor ve vztahu k dokumentům EU a ČR pro přípravu 

2014+. 

4. Návrhy a doporučení pro programové období 2014+ se zaměřením na návrhy: 

a. jaké oblasti podpor jsou vhodné pro pokračování a jaké nové oblasti i pro období 2014+ do 

programů zahrnout;  

b. jaké vazby mezi jednotlivými oblastmi podpor vytvářet a zahrnout do programů pro období 

2014+;  

c. na využití nástrojů vhodných pro implementaci daných oblastí podpory; 

d.  jak dále rozpracovat předmětné oblasti veřejné zakázky ve vazbě na priority pro přípravu 

ČR na období 2014+1.  

                                                           
1
 Není obsahem předkládaného výstupu. 
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2 IDENTIFIKACE SEGMENTŮ ANALÝZ  

2.1 Postup řešení 

Cílem této etapy byla identifikace oblastí podpor v rámci současných operačních programů, 

případných klíčových národních programů a identifikace potřebných výstupů z monitorovacího 

systému, evaluací a dalších analytických podkladů. Rovněž byly shromážděny potřebné strategické 

dokumenty pro další etapy prací (staly se východiskem pro řešení úspěšnosti, a zejména pak pro 

návrhy doporučení – kap. 0 a 0). 

Byly tedy shromážděny relevantní dokumenty ve dvou úrovních (evropská, národní). Následně došlo 

k vypracování aktualizovaného seznamu operačních programů a dalších dotačních dokumentů na 

národní, které se staly předmětem následného zkoumání. Konkrétně byly stanoveny oblasti podpor či 

jiných obdobných opatření2, která se stala objektem analýzy. Oblasti podpor byly zpracovány v 

tabelární formě ve struktuře v souladu s platnou metodikou projektu: 

Název programu – garant programu – cíl – priorita - oblast podpory – forma globálního grantu – 
označení fondu – oprávnění žadatelé - indikátory – alokace – vazby na článek 9 návrhu obecného 
nařízení 

Při vymezení operačních programů a dalších dotačních dokumentů bylo postupováno tak, aby byly 
vybrány všechny oblasti: 

a) relevantní dle tematického zaměření částí průřezových analýz, 
b) které realizují hlavní cíle současné veřejné politiky v ČR, 
c) které se svým zaměřením váží k nově navrhovaným, zvažovaným cílům politiky po roce 

2014+ v ČR a EU,  
d) s největší či podstatnou alokací veřejných zdrojů. 

Následně byly oblasti podpor, v souladu s metodikou, roztříděny do 3 skupin: 

1. Klíčové oblasti podpory - detailní analýza pro klíčové oblasti podpory v RLZ 
2. Další oblasti podpory - základní analýza pro oblasti podpory působící v RLZ 
3. Doplňkový přehled oblastí podpory dotýkajících se oblasti rozvoje lidských zdrojů 

Pro identifikované klíčové oblasti podpory (a nad rámec metodiky ještě pro vybrané další oblasti 
podpory) 3 byly následně zpracovány podrobné studie a hodnocena jejich úspěšnost a byly zahrnuty a 
roztříděny do klastrů. Po roztřídění oblastí podpory byly ještě identifikovány synergické vazby, které 
byly v souladu s metodikou, nalezeny ve třech úrovních: 

1. mezi oblastmi podpory; 
2. mezi klastry v rámci tématu 2 (celoživotní učení, zaměstnanost, zaměstnatelnost); 
3. mezi klastry napříč tématy 1-34. 

                                                           
2
 Národní dotační programy. 

3
 Byly rovněž zařazeny některé  

4
 Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a 

rozvojem venkova a doporučení pro období 2014+ a Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a 
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Tematické klastry tak zastřešují jednotlivé intervenční oblasti, jsou kompatibilní s postupy kohezní 

politiky, regionální politiky, politiky růstu a zaměstnanosti apod. Tematické klastry jsou stanoveny 

tak, aby umožnily propojovat analýzu oblastí podpory prováděnou v jednotlivých studiích.  

V případě studie č. 3 „Analýza podpory celoživotního učení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a jejich 

vzájemných vazeb s důrazem na adaptibilitu zaměstnanců a doporučení pro období 2014+“ byly 

tematické klastry definovány takto: 

1. Trh práce  

2. Počáteční vzdělávání: primární a sekundární 

3. Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu 

4. Další vzdělávání a celoživotní učení 

Kategorizace sledovaných oblastí podpor do jednotlivých klastrů odpovídá jejich obsahovému 

naplnění a podporovaným aktivitám a je prezentována v následující kapitole. 

Při hodnocení úspěšnosti oblastí podpory byla uplatněna platná metodika, přičemž byla využita data 

z MSC2007+ na základě definované datové věty, která zahrnovala:  

- Operační program 

- Prioritní osa (priorita) 

- Oblast podpory 

- Územní platnost 

- Cíl  

- Celkové financování: 

� Objem požadovaných finančních prostředků (pro podané žádosti) 

(pro projekty s vydaným rozhodnutím nebo smlouvou) 

o Výše soukromého financování (pro projekty s vydaným rozhodnutím nebo smlouvou) 

- Celková velikost projektu (pro podané žádosti i pro projekty s vydaným rozhodnutím 

nebo smlouvou)  

- Rozdělení finančních prostředků dle prioritních témat (kódů): 

� Objem požadovaných finančních prostředků (pro podané žádosti i pro projekty 

s vydaným rozhodnutím nebo smlouvou) 

- Rozdělení finančních prostředků dle kódu typu území: 

� Objem požadovaných finančních prostředků (podané žádosti) 

(pro projekty s vydaným rozhodnutím nebo smlouvou) 

- Monitorovací indikátory: 

� Výchozí hodnota 

                                                                                                                                                                                     
zaměstnatelnosti a jejich vzájemných vazeb s důrazem na adaptabilitu zaměstnanců a doporučení pro období 
2014+. 
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� Cílová hodnota 

� Zazávazkovaná hodnota (krytá rozhodnutím nebo smlouvou)  

� Dosažená hodnota 

(pro projekty s vydaným rozhodnutím nebo smlouvou) 

- Rozdělení finančních prostředků dle územních dopadů projektů (NUTS III): 

� Objem požadovaných finančních prostředků (podané žádosti) 

(pro žádosti i projekty s vydaným rozhodnutím nebo smlouvou) 

- Dle typu příjemce: 

� Objem požadovaných finančních prostředků (podané žádosti) 

� A za projekty s vydaným rozhodnutím nebo smlouvou 

Z měsíční monitorovací zprávy za prosinec 2011 byly přepočítány alokace oblastí podpory (s kurzem 

k datu zprávy, tj. 25,91 CZK/EUR). Do hodnocení byly dále vzaty v potaz údaje k realokacím, které byly 

získány od řídících orgánů. 

Při sledování vazeb mezi oblastmi podpory bylo v souladu metodikou vycházeno ze zjištění učiněných 

v předchozích studiích MMR. Při vymezování synergických vazeb došlo ke koordinaci činností 

jednotlivých týmů, neboť se průřezově dotýkají jednotlivých aktivit. 

2.2 Vymezení a identifikace segmentů tematických klastrů 

2.2.1 Trh práce 

V klastru s názvem „Trh práce“ byly zařazeny všechny oblasti podpory, mají přímý či nepřímý vliv na 

rozvoj lidských zdrojů, přesněji na zaměstnanost. Jedná se o oblasti podpory s aktivními intervencemi 

vedoucími ke snížení nezaměstnanosti a její prevenci. Jsou zde řazeny oblasti podpory financované 

z ESF a jedna doplňující infrastrukturní oblast z IOP.  

Tabulka 1: Tematický klastr „Trh práce“ 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

OP LZZ 1. Adaptibilita 1.1 Zvýšení adaptibility zaměstnanců a 
konkurenceschopnosti podniků 

OP LZZ 1. Adaptibilita 1.2 Rovné adaptibility zaměstnanců a 
restrukturalizovaných podniků 

OP LZZ 2. Aktivní politiky trhu práce 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

OP LZZ 2. Aktivní politiky trhu práce 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality 
služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 

OP LZZ 3. Sociální integrace a rovné 
příležitosti 

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 

OP LZZ 3. Sociální integrace a rovné 
příležitosti 

3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění 
pracovního a rodinného života  

OPPA 2. Podpora vstupu na trh práce 2.1 Podpora vstupu na trh práce 



 
 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2) 9 

 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

IOP 3. Zvýšení kvality a dostupnosti 
veřejných služeb 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

OPPI 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

 

Zaměření oblastí podpory zařazených do klastru „trh práce“ 

OP LZZ, 1.1 Zvýšení adaptibility zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 

Oblast podpory je zaměřena na vytváření a zavádění moderních podnikových systémů řízení a 

rozvoje lidských zdrojů a rozvoj, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců, na 

vytváření modulových programů umožňujících postupný profesní růst, dále pak na stimulaci 

spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích organizací, rozvoj sítí a partnerství zaměstnavatelů za 

účelem zajištění vzdělávání zaměstnanců a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů. 

OP LZZ, 1.2 Rovné adaptibility zaměstnanců a restrukturalizovaných podniků 

Oblast podpory je cíleně zaměřena na podporu politik, nástrojů a podnikových systémů, které 

povedou ke zvýšení prevence nezaměstnanosti restrukturalizovaných podniků s cílem uplatnit 

současné zaměstnance na stávajících často modifikovaných nebo nově vytvořených pracovních 

místech, včetně využívání pružných forem organizace práce a vytvářet přípravou současných 

zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností podmínky pro přechod k jinému zaměstnavateli nebo pro 

uplatnění se na trhu práce, tj. zvyšovat jejich zaměstnatelnost. 

OP LZZ, 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

Oblast podpory je zaměřena na podporu cílových skupin jednotlivců znevýhodněných na trhu práce, 

přičemž je realizována zejména prostřednictvím individuálních projektů zaměřených na nástroje a 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) vhodných pro financování z ESF a implementovaných v 

rámci státních služeb zaměstnanosti a sítě úřadů práce podle pravidel a postupů pro státní APZ. 

OP LZZ, 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 

Oblast podpory je zaměřena na posílení kapacity a kvality služeb zaměstnanosti systémovým 

opatřením podporujícím posílení kapacity a modernizaci institucí na trhu práce, zejména veřejných 

služeb zaměstnanosti a sítě spolupracujících institucí. 

OP LZZ, 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 

Oblast podpory je zaměřena na podporu a rozvoj poradenských služeb a jejich aplikaci, vedoucí k 

aktivizaci a motivaci k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím nástrojů politiky 

zaměstnanosti; podporu a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových 

cest k začleňování a k návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní 

integraci; podporu tvorby a aplikace integrovaných programů pro znevýhodněné skupiny na trhu 

práce založené na zapojení místních společenství a občanských iniciativ, sociálních partnerů, podniků 

na všech úrovních. 

OP LZZ, 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 

Oblast podpory je zaměřena odstraňování stále přetrvávající nerovnosti obou pohlaví, zejména žen, 

na trhu práce. Oblast podpory klade důraz na skupinu žen, kterým je vhodné vytvářet podmínky pro 

umožnění sladění pracovního a rodinného života tak, případně aby se po době péče o děti mohly 
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snadno vrátit na trh práce. Oblast podpory je zaměřena rovněž na podporu mužů, kteří jsou v 

obdobné situaci jako ženy (např. muži s malými dětmi, muži po rodičovské dovolené, muži po 

ukončení péče o závislého člena). 

OPPA2.1 Podpora vstupu na trh práce 

Oblast podpory je zaměřena na zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení 

jejich účasti na trhu práce prostřednictvím zlepšení jejich zaměstnatelnosti, včetně doplňujících 

sociálních služeb. Oblast podpory je dále zaměřena na vytváření specifických podmínek na pracovišti 

pro znevýhodněné osoby a na realizaci opatření proti diskriminaci v přístupu na trh práce 

prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti a zapojení místních iniciativ. Důraz je kladen i na 

zavádění nových pružnějších forem organizace práce. 

IOP3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

Oblast podpory je zaměřena modernizací veřejných služeb zaměstnanosti zlepšením dostupnosti a 

kvality informačních, poradenských, školících a zprostředkovatelských služeb pro uchazeče a zájemce 

o zaměstnání. Jedná se o podpůrnou oblast k programům a projektům, které jsou realizovány v 

oblasti posilování služeb zaměstnanosti a v rámci vládních programů boje proti nezaměstnanosti 

prostřednictvím ESF.  

OP PI, 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

Oblast podpory je zaměřena na podporu spolupráce podniků, vědecko-výzkumných a vzdělávacích 

institucí a komunální sféry na regionální i nadregionální úrovni s možností podpory i mezinárodní 

spolupráce nových i existujících uskupení. 

2.2.2 Počáteční vzdělávání: primární a sekundární  

V klastru s názvem „Počáteční vzdělávání: primární a sekundární“ byly zařazeny všechny oblasti 

podpory, které směřují svými aktivitami ke zlepšení kvality počátečního vzdělávání, přičemž je zde 

zařazeno základní a střední školství, včetně odborných učilišť. V klastru drtivě převládá podpora ESF. 

Tabulka 2: Tematický klastr „Počáteční vzdělávání: primární a sekundární“ 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

OP VK 1. Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

OP VK 1. Počáteční vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

OP VK 1. Počáteční vzdělávání 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

OP VK 1. Počáteční vzdělávání 1.4 Zlepšeni podmínek pro vzdělávání na základních 
školách 

OP VK 1. Počáteční vzdělávání 1.5 Zlepšeni podmínek pro vzdělávání na středních školách 

OP VK 4. Systémový rámec celoživotního 
učení 

4.1 Systémový rámec celoživotního učení 

OPPA  3. Modernizace počátečního 
vzdělávání 

3.1 Modernizace počátečního vzdělávání  
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Zaměření oblastí podpory zařazených do klastru „počáteční primární a sekundární vzdělávání“ 

OP VK, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena především na dokončení kurikulární reformy pro realizaci počátečního 

vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění 

na trhu práce a pro další vzdělávání. Dále je oblast podpory 1.1 zaměřena na rozvoj partnerství a 

síťování mezi školami a dalšími subjekty, které se zabývají vzděláváním a výchovou a na rozvoj 

informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace, efektivní volby 

vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů. 

OP VK, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Oblast podpory je zaměřena na zajištění rovných příležitostí ke vzdělání bez ohledu na druh postižení 

nebo sociálního znevýhodnění, např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle 

pohlaví či státní příslušnosti atd. Velmi důležité je též vytváření podmínek pro integraci osob se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu spolu se zabezpečením 

potřebných speciálně pedagogických a psychologických podpůrných služeb. 

OP VK, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

Oblast podpory je zaměřena na podporu systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení podporující rozvoj a 

zvyšování kompetencí pedagogů (s důrazem na realizaci kurikulární reformy, výuku cizích jazyků a 

využívání ICT ve výuce), na zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro 

pracovníky škol. 

OP VK, 1.4 Zlepšeni podmínek pro vzdělávání na základních školách 

Oblast podpory je zaměřena nejen na rozvíjení znalostí, dovedností a schopností žáků (především 

v oblastech finanční, čtenářské, matematické a ICT gramotnosti a jazykových kompetencí), ale rovněž 

na profesní a odborný růst pedagogických pracovníků směřující k tomu, aby byli schopni tyto znalosti, 

schopnosti a dovednosti u svých žáků úspěšně rozvíjet. 

OP VK, 1.5 Zlepšeni podmínek pro vzdělávání na středních školách 

Oblast podpory je zaměřena na zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a konzervatořích, 

přičemž se zaměřuje na rozvíjení znalostí, schopností a dovedností žáků (především v oblastech 

finanční, čtenářské matematické a ICT gramotnosti a jazykových kompetencí) a vytváření podmínek 

pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále podporuje 

profesní a odborný růst pedagogických pracovníků při zavádění získaných znalostí a nových 

výukových metod. 

OP VK, 4.1 Systémový rámec celoživotního učení 5 

Oblast  podpory  4.1  je  zaměřena  na  vytvoření  systémového  rámce,  prostřednictvím  kterého 

budou  podpořena  provázaná  systémová  řešení  ve  všech oblastech vzdělávání,  výzkumu  a vývoje 

v České republice. Systémový rámec bude podporovat takové aktivity a řešení, která není možné 

                                                           
5
 Od roku 2009 spadají pod oblast podpory OP VK 4.1 i oblasti podpory dříve nazvané OP VK 4.2 a OP VK 4.3.  

Do této doby byly projekty oblasti podpory zaměřeny na primární vzdělávání, od té doby je většina projektů 
směřována opět do primárního vzdělávání, na terciérní vzdělávání se zaměřují 4 projekty v celkové hodnotě cca 
1,8 mld. Kč. 
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efektivně realizovat pomocí individuální podpory jednotlivých institucí či jejich sdružení, ale vyžadují 

koordinaci na centrální úrovni. 

OPPA, 3.1 Modernizace počátečního vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí intervencemi 

zaměřenými na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání tak, aby odpovídalo požadavkům 

trhu práce a znalostní společnosti. Podpora směřuje do počátečního vzdělávání a posilování vazeb 

mezi počátečním a dalším vzděláváním.  

Tabulka 3: Podmnožina: Infrastruktura pro vzdělávání 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

ROP SZ 1. Regenerace a rozvoj měst 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

ROP SM 2. Integrovaný rozvoj a obnova 
regionu 

2.2 Rozvoj regionálních center 

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 

ROP MSK 1. Podpora prosperity regionu 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

ROP JV 3. Udržitelný rozvoj měst a 
venkovských obcí 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 

ROP SV 4. Rozvoj podnikatelského prostředí 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními  

školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími 
institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v 
regionu 

OP RV III: Kvalita života ve venkovských 
oblastech a diverzifikace 
hospodářství venkova 

III.2 Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských 
oblastech Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 

Zaměření oblastí podpory zařazených do klastru „počáteční primární a sekundární vzdělávání“ 

ROP SZ, 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

Oblast podpory je zaměřena na zvyšování kvality života obyvatelstva regionu, a to prostřednictvím 

investic do veřejných služeb regionálního významu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Podpora je 

směřována do zařízení poskytujících tyto služby obyvatelům celého regionu nebo alespoň jeho části. 

Podpora je směřována zejména na modernizaci, zlepšení kvality a případně rozšíření vzdělávací, 

zdravotnické a sociální infrastruktury regionálního významu. 

ROP SM, 2.2 Rozvoj regionálních center, 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 

Podoblast podpory je zaměřena na realizaci aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace 

Integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území a na zlepšení vzdělávací 

infrastruktury – především mateřských, základních a středních škol a infrastruktury pro celoživotní 

učení.  

ROP MSK, 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena na modernizaci vybavení škol a školských zařízení tak, aby vše 

odpovídalo požadavkům vzdělávání pro 21. století. Rovněž je podporována komunitní role škol a 

školských zařízení a vybavení těchto zařízení pro aktivní využívání volného času. Současně budou 

vytvářeny podmínky, zejména na středních školách, pro přípravu pracovníků pro nová strategická 

odvětví (včetně dalšího  vzdělávání  pro  dospělé  zájemce). 

ROP JV, 3.1 Rozvoj urbanizačních center 
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Oblast podpory je zaměřena na rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako 

akcelerátorů růstu a rozvoje regionu. V rámci oblasti podpory jsou podporována integrovaná řešení 

specifických problémů urbanizačních center prostřednictvím IPRM. 

ROP SV, 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními 

vzdělávacími 

Oblast podpory je zaměřena na lepší uplatnění nových absolventů škol a učilišť v praxi, zejména 

prostřednictvím zkvalitnění praktické výuky žáků a učňů, doškolování a dalšího vzdělávání 

zaměstnanců ve spolupráci s regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce.   

OP RV, III.2 Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Opatření III.2.1.2. 

Občanské vybavení a služby  

Oblast podpory je zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb (školských, 

zdravotnických, sociálních, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně předškolní a 

mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory, základní obchodní infrastruktury, objektů a 

ploch pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou 

činnost). Podpora je poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních a školících center s 

využíváním ICT, využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce. 

2.2.3 Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu  

V klastru s názvem „Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu“ byly zařazeny 

oblasti podpory, které směřují ke zkvalitnění a inovacím v oblasti terciárního vzdělávání, s členěním 

na oblast vyšších odborných škol, vysokých škol, a rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 

Poslední jmenovaná komponenta má souvztažnost k dalšímu vzdělávání pracovníků ve vědě a 

výzkumu. V klastru převládá z pohledu šíře aktivit podpora ESF, nicméně logickou součástí jsou i 

investice do infrastruktury pro výuku, realizované se spolufinancováním z ERDF.  

Tabulka 4: Tematický klastr „Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu“ 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

OP VK 2. Terciární vzdělávání, výzkum a 
vývoj 

2.1 Vyšší odborné vzdělávání 

OP VK 2. Terciární vzdělávání, výzkum a 
vývoj 

2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

OP VK 4. Systémový rámec celoživotního 
učení 

4.2 Systémový rámec terciérního vzdělávání a rozvoje 
lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

OPPA 1. Podpora rozvoje znalostní 
ekonomiky 

1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (část C: Rozvoj 
lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji) 

OPPA 3. Modernizace počátečního 
vzdělávání  

3.1 Modernizace počátečního vzdělávání (část Rozvoj a 
zkvalitnění studijních programů na vysokých školách, 
podpora rozvoje pedagogických a akademických 
pracovníků) 

OP VaVpI 4. Infrastruktura pro výuku na 
vysokých školách spojenou s 
výzkumem 

4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou 
s výzkumem  
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Cíle všech výše uvedených oblastí podpor lze souhrnně specifikovat jako „zkvalitnění a inovace 

terciárního vzdělávání a jeho podmínek“. V hodnocení jsou reflektovány všechny klíčové a schválené 

dokumenty počátečního vzdělávání na národní úrovni, dále věcný i finanční pokrok v realizaci 

existujících oblastí podpor seskupených v klastru „terciární vzdělávání“. Současně jsou využity dílčí 

analýzy a zkušenosti řešitelského týmu. Terciární sektor vzdělávání obsahuje vzdělávání 

vysokoškolské a vyšší odborné. Vysokoškolské vzdělávání poskytují vysoké školy, a to na úrovni ISCED 

5A a 6, vyšší odborné vzdělávání je realizováno vyššími odbornými školami na úrovni ISCED 5B, 

s praktickým zaměřením. Vysokoškolské vzdělávání je pak členěno na stupně bakalářský studijní 

program (ISCED 5A), magisterský studijní program (ISCED 5A), a doktorský studijní program (ISCED 6). 

Zaměření oblastí podpory zařazených do klastru „Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně 

výzkumu“ 

OP VK, 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena na modernizaci a zatraktivnění systému vyššího odborného vzdělávání, 

především na inovaci stávajících vzdělávacích programů, které povedou k lepšímu uplatnění 

absolventů vyšších odborných škol na trhu práce, tj. budou reagovat na dynamické změny trhu práce 

a měnící se požadavky zaměstnavatelů. 

OP VK, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena na modernizaci a rozvoj vysokoškolského vzdělávání, především 

zvýšením kvality studijních programů vysokých škol. Zároveň se oblast podpory zaměřuje i na 

zajištění odpovídající úrovně akademických a ostatních pracovníků vysokých škol. 

OP VK, 4.2 Systémový rámec terciérního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji6 

Oblast podpory je zaměřena vytvoření systémového a institucionálního rámce pro oblast terciárního 

vzdělávání, zvýšení efektivity rozhodování a řízení a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné a vývojové 

činnosti. 

OPPA, 1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (část C: Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji) 

Oblast podpory je zaměřena na adaptabilitu pracovníků a zaměstnavatelů rozvojem jejich odborných 

teoretických i praktických znalostí a kompetencí, prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace, na 

rozvoj a využití pražského inovačního potenciálu prostřednictvím zlepšení spolupráce mezi pracovišti 

výzkumu a vývoje, vzdělávacími institucemi a podnikatelskou sférou.  

OPPA, 3.1 Modernizace počátečního vzdělávání (část Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na 

vysokých školách, podpora rozvoje pedagogických a akademických pracovníků) 

Oblast podpory je zaměřena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí intervencemi 

zaměřenými na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání tak, aby odpovídalo požadavkům 

trhu práce a znalostní společnosti. Podpora směřuje do počátečního vzdělávání a posilování vazeb 

mezi počátečním a dalším vzděláváním do zkvalitňování či rozvíjení oborů, do rozvoje a realizace 

vzdělávacích produktů pro pedagogické pracovníky. Oblast podpory se také zaměřuje na podporu 

začleňování znevýhodněných žáků a studentů. 

                                                           
6
 Oblast podpory OP VK 4.2 již neexistuje. V roce 2009 byly oblasti podpory OP VK 4.1, 4.2, a 4.3 sloučeny do 

jediné. 
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OP VaVpI, 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 

Oblast podpory je zaměřena na podporu rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem navýšení 

kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání. 

2.2.4 Další vzdělávání a celoživotní učení 

Klastr s názvem „Další vzdělávání a celoživotní učení“ je z hlediska zařazených položek nejrozsáhlejší 

a obsahuje všechny oblasti podpory, které rozvíjejí další vzdělávání, přičemž je zde zařazena podpora 

individuálního vzdělávání i systémová podpora. Pro dokreslení jsou zde zařazeny vybrané oblasti 

podporující profesní vzdělávání v určitém segmentu (rybářství či cestovní ruch). Jedná se o klastr, ve 

kterém je nejvíce oblastí podpory, které financují potřebnou infrastrukturu (proto zde byla vyčleněna 

podmnožina směřující na financování infrastruktury pro další vzdělávání/celoživotní učení). Klastr je 

úzce napojen na klastr „trh práce“, zejména na část „Adaptabilita“ v OP LZZ. 

Tabulka 5: Tematický klastr „Další vzdělávání a celoživotní učení“ 

Název OP Prioritní osa Oblast podpory 

OP VK 3. Další vzdělávání 3.1 Individuální další vzdělávání 

OP VK 3. Další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

OP VK 4. Systémový rámec celoživotního 
učení 

4.3 Systémový rámec celoživotního učení 

OPPA 1. Podpora rozvoje znalostní 
ekonomiky 

1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (část Rozvoj a 
realizace dalšího vzdělávání) 

OP TP 3. Administrativa a absorpční 
kapacita 

3.1 Podpora administrativních struktur včetně profesního 
vzdělávání 

OP RV I Zlepšení konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví 

Opatření I.3 Opatření zaměřená na podporu vědomostí a 
zdokonalování lidského potenciálu 

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost  

OPR III Opatření společného zájmu 3.1 Společné činnosti 

OP PS ČR-
PR 

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj 
podnikatelského prostředí a 
cestovního ruchu 

2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 

 

Zaměření oblastí podpory zařazených do klastru „další vzdělávání a celoživotní učení“ 

OP VK, 3.1 Individuální další vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena na zvýšení kvality obecných a odborných kompetencí obyvatel ČR 

prostřednictvím dalšího vzdělávání obyvatel v obecných kompetencích s důrazem na posílení 

vzdělané, konkurenceschopné společnosti, uplatnitelné na trhu práce a na propagaci a stimulaci 

individuálního vzdělávání jako jedné ze součásti dalšího vzdělávání.  

OP VK, 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena na aktivity, které zlepšují kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího 

vzdělávání a na samotné propojení provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání.  

OP VK, 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání7 

                                                           
7
 Oblast podpory OP VK 4.3 již neexistuje. V roce 2009 byly oblasti podpory OP VK 4.1, 4.2, a 4.3 sloučeny do 

jediné. 
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Oblast podpory byla zaměřena na vytvoření koncepce  dalšího  vzdělávání,  včetně  celoživotního  

vzdělávání  realizovaného na vysokých školách (jako součásti celoživotního učení), ve vazbě na 

Strategii rozvoje lidských zdrojů, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Dlouhodobý  

záměr a Strategii celoživotního učení. Cílem oblasti podpory bylo propojit  systém  počátečního  a  

dalšího  vzdělávání  a  podpořit  tvorbu  mechanismů umožňujících monitoring,   shromažďování   a   

diseminace   informací   o nabídce   a poptávce dalšího vzdělávání a vytvořit systém poradenských 

služeb v oblasti dalšího vzdělávání. 

OPPA, 1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (část Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání) 

Oblast podpory je zaměřena na adaptabilitu pracovníků a zaměstnavatelů rozvojem jejich odborných 

teoretických i praktických znalostí a kompetencí, prohlubováním či rozšiřováním jejich kvalifikace. 

Dále je oblast podpory zaměřena na rozvíjení specifické služby v oblasti odborné přípravy a podpory 

pro zaměstnance, zaměstnavatele a sebezaměstnané v souvislosti s měnícími se požadavky trhu 

práce a podporován je také rozvoj a realizace systémů celoživotního vzdělávání v podnicích a 

v neziskových organizacích. 

OP TP, 3.1 Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena na zvyšování stability zaměstnanců, průběžné zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců podílejících se na implementaci strukturálních nástrojů a rozvinutí moderní strategie 

řízení lidských zdrojů a zvýšením motivace zaměstnanců. 

OP RV, Opatření I.3 Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského 

potenciálu, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost  

Oblast podpory je zaměřena na zajištění vzdělávání, rozvoje znalostí a zvýšení lidského potenciálu v 

zemědělství. 

OPR, 3.1 Společné činnosti 

Oblast podpory je zaměřena na zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství, zajištění efektivního 

propojení mezi vědci a hospodářskými subjekty vedoucí k předání nejnovějších vědeckých poznatků 

do praxe a navázání a budování partnerství se třetími zeměmi. 

OP PS ČR-PR, 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 

Oblast podpory je zaměřena na podporu spolupráce v oblasti vzdělávání, v přípravě na zaměstnání a 

celoživotním učení (včetně zlepšení jazykových a odborných kompetencí, zvyšování kvalifikací a 

dovedností). 
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SYNERGICKÉ VAZBY 

a) Synergické vazby stanovené v dokumentu Metodické doporučení k zajištění synergických 

vazeb mezi OP v programovém období 2007-2013 

V současném programovém období byly definovány synergické vazby mezi jednotlivými oblastmi 

podpory v roce 2009 a od roku 2010 se vybrané – klíčové – synergie sledují i v rámci MSC2007 (vazby 

jsou uvedeny v dokumentu Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP v 

programovém období 2007-2013). Pro oblast lidských zdrojů, pro oblasti podpor studované v rámci 

tohoto projektu, byly v metodickém dokumentu stanoveny tyto klíčové synergické vazby: 

o oblast vzdělávání: OP VK x ROPy  

o oblast odborného vzdělávání: OP VK x OP VaVpI  

V MSC2007 jsou však sledovány pouze počty synergických projektů, a to až od roku 20108.  

b) Další synergické vazby  

Oblast lidských zdrojů je v podstatě podpůrnou oblastí pro rozvoj konkurenceschopnosti a synergické 
vazby lze tedy vysledovat tedy směrem k podnikání a výzkumu a vývoji (analýza 1).  

Pro posílení konkurenceschopnosti jsou tedy podstatné tyto synergické vazby mezi tematickými 
klastry (a k nim náležejícími oblastmi podpory): 

Počáteční vzdělávání: primární a sekundární 

o Počáteční vzdělávání: primární a sekundární x Podpora zahájení a rozvoje podnikání 

Synergických efektů je možné docílit mezi oblastmi podpory zaměřenými na zkvalitňování primárního 

a především sekundárního vzdělávání a mezi podporou rozvoje podnikání (zejména pak mezi OP VK 

1.5 a OP PI 1.1). Blíže řešeno v rámci analýzy 1. 

Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu 

o Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu x Posilování vývojových a 
inovačních schopností podniků 

Synergických efektů je možné docílit mezi oblastmi podpory zaměřenými na zkvalitňování terciárního 

vzdělávání a výzkumu a mezi podporou rozvoje vývojových a inovačních schopností podniků 

(zejména pak mezi OP VK 2.2, 2.3, OP VaVpI 4.1 a OP PI 4.1a 4.2). Blíže řešeno v rámci analýzy 1. 

o Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu  x Rozvoj výzkumných a 
vývojových kapacit 

                                                           
8
 Podklady budou ze strany zadavatele teprve dodány. 



 
 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2) 18 

 

Synergických efektů je možné docílit mezi oblastmi podpory zaměřenými na zkvalitňování terciárního 

vzdělávání a výzkumu a mezi investiční podporou rozvoje výzkumných a vývojových kapacit (zejména 

pak mezi OP VK 2.2, 2.3, OP VaVpI 4.1 a OP VaVpI 1.1, 2.1, 3.1, 3.2). Blíže řešeno v rámci analýzy 1. 

o Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu x Ekoinovace 

Synergických efektů je možné docílit mezi oblastmi podpory zaměřenými na zkvalitňování terciárního 

vzdělávání a výzkumu a mezi investiční podporou rozvoje výzkumných a vývojových kapacit (zejména 

pak mezi OP VK 2.2, 2.3 a OP PI 3.1). Blíže řešeno v rámci analýzy 1. 

 Další vzdělávání a celoživotní učení 

o Další vzdělávání a celoživotní učení x Podpora zahájení a rozvoje podnikání 

Synergických efektů je možné docílit mezi oblastmi podpory zaměřenými na podporu dalšího 

vzdělávání a mezi podporou rozvoje podnikání (zejména pak mezi OP VK 3.1, 3.2 a OP PI 1.1, 2.2, 6.1, 

6.2). Blíže řešeno v rámci analýzy 1. 

o Další vzdělávání a celoživotní učení x Posilování vývojových a inovačních schopností 
podniků 

Synergických efektů je možné docílit mezi oblastmi podpory zaměřenými na zkvalitňování terciárního 

vzdělávání a výzkumu a mezi podporou rozvoje vývojových a inovačních schopností podniků 

(zejména pak mezi OP VK 3.1, 3.2 a OP PI 4.1 a 4.2, popř. 5.1). Blíže řešeno v rámci analýzy 1. 

Trh práce 

o Trh práce x Podpora zahájení a rozvoje podnikání 

Synergických efektů je možné docílit mezi oblastmi podpory zaměřenými na adaptabilitu 

zaměstnanců a mobilitu na trhu práce a mezi podporou rozvoje podnikání (zejména pak mezi OP LZZ 

1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 a OP PI 1.1). Blíže řešeno v rámci analýzy 1. 
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3 EXPERTNÍ POSOUZENÍ ÚSPĚŠNOSTI A PŘÍNOSU ZKOUMANÝCH PODPOR 

3.1 Cíle a metodické poznámky  

(V souladu se stanovenou společnou metodikou9 je smyslem překládané analýzy vyhodnotit 

intervence ze strukturálních fondů v kontextu rozvoje jednotlivých složek zahrnutých do analýzy II – 

tedy vzdělávání a trhu práce. Z metodického pohledu se jedná o základní deskriptivní analýzu 

finančního a věcného pokroku relevantních oblastí podpory a socioekonomického vývoje i rozvoje od 

počátku programového období. V hodnocení jsou reflektovány všechny relevantní klíčové a schválené 

dokumenty na národní úrovni. Současně jsou využity dílčí analýzy a zkušenosti řešitelského týmu.) 

Expertní hodnocení úspěšnosti tedy probíhalo samostatně na úrovni jednotlivých oblastí podpor, 

přičemž následně bylo shrnuto do vymezených klastrů. Analýza stavu realizace za jednotlivé oblasti 

podpory byla vztažena k datu 31. 12. 2011. Úspěšnost byla hodnocena na základě těchto dat a 

informací: 

a) data poskytnutá z MSC2007 (finanční data i indikátory) 

b) doplňkově data agregovaná z monitorovacích sestav) 

c) informace od řídících orgánů při rozhovorech 

d) již zpracované studie (analýzy, evaluace) 

e) data z ČSÚ a dalších statistických zdrojů (využito pro vlastní analýzy – mikrostudie) 

f) doplňkové nové analýzy zpracované na základě výše uvedených dat10.  

Úspěšnost byla tedy sledována ve vybraných klíčových oblastech podpory. V případě analýzy II byly 

sledovány a hodnoceny tyto faktory: 

a) finanční pokrok; 

b) realizace oblasti podpory z hlediska jejího věcného zaměření: 

o tematické zaměření, oborové zaměření; 

o posouzení z hlediska naplnění vybraných věcných ukazatelů; 

o diskuse o dosaženém stavu naplnění věcných indikátorů vzhledem k pokročilosti 

programové periody; diskuse o relevanci zvolených indikátorů; 

c) další faktory, které mohou charakterizovat úspěšnost a přínosy v dané oblasti, 

případně upozornit na problémy, nepokryté potřeby (např. poptávka);  

d) posouzení územní dimenze podpory; 

Důležitým zdrojem, jak bylo uvedeno výše, byly již zpracované studie a analýzy, které byly využity 

průřezově v celé studii. 

                                                           
9
 Metodika je samostatným dokumentem a je platná pro všechny 3 analýzy zadavatele.  

10
 Pracováno bylo s regionálním posouzením podpory u klíčových oblastí podpory - toto zaměření bylo 

schváleno zadavatelem. 
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Socioekonomická analýza za každou tematickou oblast, determinující její potřeby, byla řešena 

v následující etapě (výstupy viz kapitola 0) tak, aby bylo možné výstupy společně zohlednit pro 

formulaci doporučení (viz kapitola 0).  

3.2 Hodnocení v rámci tematických klastrů 

3.2.1 Tematický klastr trh práce 

3.2.1.1 Finanční hodnocení intervencí  

Do oblasti podpory trhu práce směřuje v současném programovém období podpora z 1 hlavního 

operačního programu. Nevýznamnější je podpora poskytovaná z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost, a řádově nižší je podpora poskytovaná z programu Praha Adaptabilita. Podpora 

z výše jmenovaných ESF programů je doprovázená podporou z ERDF programu IOP (Integrovaný 

operační program), která však představovala pouze 3,5 % alokace směřující přímo na trh práce. 

Celková výše podpory, která může být v programovém období 2007 – 2013 v klíčových oblastech 

podpory směřujících na trh práce využita, dosahuje 40,1 mld. Kč (viz následující tabulka), z čehož 

94,1 % připadá na OP LZZ.  

Tabulka 6: Přehled finančního čerpání klíčových oblastí podpory v oblasti trhu práce 

Program/ 
oblast 
podpory 

Alokace 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(%)  

Soukromé 
spolu-
financování 
Sml/Dod 
(%) 

Veřejné fin. 
prostř. celkem 
Proplaceno 
příjemcům 
včetně záloh 
(%) 

Veř. fin. 
prostředky 
– žádost 
(mil. Kč) 

Veř. fin. 
prostředky 
- žádost / 
Alokace 

OPLZZ 1.1 13 564,8 12 061,2 88,9 0,8 34,6 25 701,5 189,5 

OPLZZ 1.2 2 366,7 455,7 19,3 0,0 3,0 670,6 28,3 

OPLZZ 2.1 15 428,0 11 028,0 71,5 0,0 40,5 15 839,5 102,7 

OPLZZ 2.2 2 793,1 2 475,4 88,6 0,0 3,2 3 069,1 109,9 

OPLZZ 3.3 1 926,9 873,3 45,3 0,1 19,2 5 469,1 283,8 

OPLZZ 3.4 1 643,9 680,6 41,4 0,1 27,6 6 055,8 368,4 

OPPA 2.1
11

 954,8 444,1 46,5 0,0 46,7 3 860,1 404,3 

IOP 3.3 1 419,5 428,6 30,2 7,2 0,7 1 176,3 82,9 

celkem 40 097,7 28 446,8 70,9 0,6 30,9 61 841,9 154,2 

Zdroj: Prováděcí (implementační) dokumenty programů, vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

K 5. 1. 2012 bylo zazávazkováno cca 71 % alokace a proplaceno bylo necelých 31 % alokace v této 

tematické oblasti. K 5. 1. 2012 bylo navíc v procesu hodnocení projektů12 v celkové výši 5,9 mld. Kč 

(pro ilustraci též následující graf).  

                                                           
11

 Relevantní část, alokace není členěna (zahrnuje i podporu sociální integrace). 
12

 Stavy P1 až P3 
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Graf 1: Rozložení základní finančního čerpání klíčových oblastí podpory v

Zdroj: Prováděcí (implementační) dokumenty programů, vlastní výpočty z

Z hlediska zazávazkování lze oblast trhu práce považovat za dostatečně pokročilou, přičemž nejvyšší 

podíl zazávazkovaných prostředků je v

podílu proplacených prostředků v

práce však zbývá k proplacení stále významná část alokace

Jako nejproblematičtější se jeví o

smlouvou a dodatky pouze 19 % alokace, což znamená, že vzhledem k

cíl čerpání naplňován. Proplacen

z hlediska čerpání, i přes dříve provede

Realokace v oblastech podpory týkající se trhu práce

V oblastech podpory s vazbou na trh práce došlo k

podpory 1.2 bylo již v letech 2008 až 2009 realokováno 4,4

které bylo v době hospodářské krize

prostřednictvím vzdělávacích projektů „Vzdělávejte se!“ a „Školení je šance!“. 

z oblasti podpory 1.2 realokováno dalších 1,465 mil

integrace a sociálních služeb) s

tematicky správně na problémy 

propouštění zaměstnanců), nicméně se ukázalo, že

jako jsou pravidla veřejné podpory a obavy zaměstnavatelů poskytovat informace o svých 

zaměstnancích, které hodlají propustit

nastavení této oblasti podpory předpokládáno)

podporu učinil ZS více kroků (např. 

pro žadatele; rozšíření spektra žadatelů;

skupiny o zaměstnance, kterým byla prodloužena smlouva na dobu určitou z
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Rozložení základní finančního čerpání klíčových oblastí podpory v oblasti trhu práce

 

Prováděcí (implementační) dokumenty programů, vlastní výpočty z dat MSC2007+ (da

hlediska zazávazkování lze oblast trhu práce považovat za dostatečně pokročilou, přičemž nejvyšší 

podíl zazávazkovaných prostředků je v oblasti podpory 1.1 a 2.2 v OP LZZ (pod 90 %). Z

podílu proplacených prostředků v nejpokročilejší fázi oblast podpory 2.1 OPPA (47 %). V

stále významná část alokace (necelých 70 %).  

Jako nejproblematičtější se jeví oblast podpory 1.2 v OP LZZ, ve které bylo k

smlouvou a dodatky pouze 19 % alokace, což znamená, že vzhledem k fázi programové periody 

roplacena byla k danému datu jen 3 % alokace. Oblast podpory je tedy 

, i přes dříve provedenou realokaci, stále vysoce riziková. 

oblastech podpory týkající se trhu práce 

vazbou na trh práce došlo k poměrně významným realokacím. Z

2008 až 2009 realokováno 4,4 mld. Kč, a to do oblasti podpory 1.1.

době hospodářské krize možné trh práce výrazněji podporovat „nepřímo“ 

prostřednictvím vzdělávacích projektů „Vzdělávejte se!“ a „Školení je šance!“. 

realokováno dalších 1,465 mil. Kč, a to do oblasti podpory 3.1

integrace a sociálních služeb) s vysokou absorpční kapacitou. Oblast podpory 1.2 je

 trhu práce spojené s krizí a restrukturalizacemi podniků (hromadná 

nicméně se ukázalo, že její úspěšné implementaci brání dílčí podmínky, 

jako jsou pravidla veřejné podpory a obavy zaměstnavatelů poskytovat informace o svých 

zaměstnancích, které hodlají propustit (resp. podniky nemají důvod reagovat tak, jak 

nastavení této oblasti podpory předpokládáno). Pro zvýšení absorpční kapacity a zájmu o nabízenou 

více kroků (např. jednání s odbornou veřejností s cílem nastavit výzvy přijatelněji 

pro žadatele; rozšíření spektra žadatelů; vytvoření „typových“ projektů (Restart)

skupiny o zaměstnance, kterým byla prodloužena smlouva na dobu určitou z důvodu strukturálních 

Veřejné fin.prostř. 
celkem - Sml/Dod 
(Kč)

Veřejné 
fin.prostř.celkem -
Žádost stavy P1-P3 
(Kč)

Zbývající alokace
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oblasti trhu práce 

+ (data k 5. 1. 2012) 

hlediska zazávazkování lze oblast trhu práce považovat za dostatečně pokročilou, přičemž nejvyšší 

OP LZZ (pod 90 %). Z hlediska 

lejší fázi oblast podpory 2.1 OPPA (47 %). V oblasti trhu 

bylo k 31. 12. 2011 kryto 

fázi programové periody nebyl 

% alokace. Oblast podpory je tedy 

poměrně významným realokacím. Z oblasti 

oblasti podpory 1.1., ze 

výrazněji podporovat „nepřímo“ 

prostřednictvím vzdělávacích projektů „Vzdělávejte se!“ a „Školení je šance!“. V roce 2011 bylo 

do oblasti podpory 3.1. (podpora sociální 

vysokou absorpční kapacitou. Oblast podpory 1.2 je zaměřená 

krizí a restrukturalizacemi podniků (hromadná 

implementaci brání dílčí podmínky, 

jako jsou pravidla veřejné podpory a obavy zaměstnavatelů poskytovat informace o svých 

reagovat tak, jak bylo při 

. Pro zvýšení absorpční kapacity a zájmu o nabízenou 

cílem nastavit výzvy přijatelněji 

vytvoření „typových“ projektů (Restart); rozšíření cílové 

důvodu strukturálních 
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změn či reorganizace podniku), nicméně 

tedy postupně realokovány cekem

Jak bylo uvedeno, finanční prostředky byly naopak realokovány do oblasti podpory 1.1

adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

dohody: 380 mil. Kč a především z 

celkově projevila vysokou absorpční kapacitu; 

vzhledem k původní alokaci další cca 1/3 

adaptability zaměstnanců se připravuje další výzva, která by měla být, dle informací ŘO, úžeji 

specifikována na nejpotřebnější a dlouhodobě nejpřínosnější typy/zaměření podpory. Očekává se zde 

opět vysoký zájem ze strany cílových skupin žadatelů.

Poptávka 

O podporu v oblasti trhu práce je

alokace (pro srovnání u počátečního primárního a sekundárního vzdělávání to byl 2,7 násobek). 

Nejvyšší relativní zájem projevili žadatelé v oblasti podpory 3.1 OPPA, a to ve výši 4,0 násobku její 

alokace. V OP LZZ byl, v poměru k

podpory 3.4, zaměřenou na rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a 

a to ve výši 3,7 násobku alokace. Nejnižší zájem vzhledem k

podpory 1.2 v OP LZZ, která je zaměřena na zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 

v restrukturalizujících se podnicích. Z

finančních prostředků (blíže k realokaci viz výše).

Graf 2: Poptávka po podpoře v oblasti trhu práce 

Zdroj: Prováděcí (implementační) dokumenty programů, vlastní výpočty z

Počet podaných žádostí je poměrně vysoký, a 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání je to jen něco málo přes 

cca 31 % a v hodnotícím a schvalovacím procesu jich bylo dalších necelých 6 % (neuspokojená 

poptávka je tak oproti terciárnímu a především dalšímu vzdělávání nižší).

žádostí byl podán především v oblasti podpory 1.1 OP LZZ zaměřené na adapt

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2)

, nicméně jejich celkový efekt byl minimální. Z 

cekem téměř 2/3 původních finančních prostředků.  

Jak bylo uvedeno, finanční prostředky byly naopak realokovány do oblasti podpory 1.1

adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (a to na základě 

především z uvedené oblasti podpory 1.2: 4,4 mld.). 

celkově projevila vysokou absorpční kapacitu; její alokace vzrostla o téměř o 4,8 mld. Kč, což je 

původní alokaci další cca 1/3 finančních prostředků. V oblasti podpory směřující k

adaptability zaměstnanců se připravuje další výzva, která by měla být, dle informací ŘO, úžeji 

specifikována na nejpotřebnější a dlouhodobě nejpřínosnější typy/zaměření podpory. Očekává se zde 

m ze strany cílových skupin žadatelů. 

oblasti trhu práce je spíše vyšší zájem, poptávka k 31. 12. 2011 dosáhla 1,54 násobku 

alokace (pro srovnání u počátečního primárního a sekundárního vzdělávání to byl 2,7 násobek). 

í zájem projevili žadatelé v oblasti podpory 3.1 OPPA, a to ve výši 4,0 násobku její 

poměru k alokaci, největší zájem o finančně méně významnou oblast 

podpory 3.4, zaměřenou na rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a 

a to ve výši 3,7 násobku alokace. Nejnižší zájem vzhledem k alokaci byl zaznamenán v

OP LZZ, která je zaměřena na zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 

restrukturalizujících se podnicích. Z této oblasti podpory byla navíc realokována významná část 

realokaci viz výše). 

oblasti trhu práce  

 

Prováděcí (implementační) dokumenty programů, vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data

Počet podaných žádostí je poměrně vysoký, a to téměř 7,5 tisíce, nicméně 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání je to jen něco málo přes polovinu. Schváleno jich dosud bylo 

hodnotícím a schvalovacím procesu jich bylo dalších necelých 6 % (neuspokojená 

poptávka je tak oproti terciárnímu a především dalšímu vzdělávání nižší). Vysoký počet grantových 

oblasti podpory 1.1 OP LZZ zaměřené na adaptabilitu zaměstnanců 
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oblasti podpory byly 

 

Jak bylo uvedeno, finanční prostředky byly naopak realokovány do oblasti podpory 1.1 OP LZZ Zvýšení 

(a to na základě meziinstitucionální 

 Oblast podpory 1.1 

o téměř o 4,8 mld. Kč, což je 

oblasti podpory směřující k posílení 

adaptability zaměstnanců se připravuje další výzva, která by měla být, dle informací ŘO, úžeji 

specifikována na nejpotřebnější a dlouhodobě nejpřínosnější typy/zaměření podpory. Očekává se zde 

31. 12. 2011 dosáhla 1,54 násobku 

alokace (pro srovnání u počátečního primárního a sekundárního vzdělávání to byl 2,7 násobek). 

í zájem projevili žadatelé v oblasti podpory 3.1 OPPA, a to ve výši 4,0 násobku její 

alokaci, největší zájem o finančně méně významnou oblast 

podpory 3.4, zaměřenou na rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života, 

alokaci byl zaznamenán v rámci oblasti 

OP LZZ, která je zaměřena na zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 

oblasti podpory byla navíc realokována významná část 

 

+ (data k 5. 1. 2012) 

 oproti počátečnímu 

polovinu. Schváleno jich dosud bylo 

hodnotícím a schvalovacím procesu jich bylo dalších necelých 6 % (neuspokojená 

Vysoký počet grantových 

abilitu zaměstnanců – 
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prioritně na vzdělávání v rámci grantových schémat – projekty s regionální (popř. nadregionální) 

působností se zaměřením na podniky (oblast podpory je však implementována i prostřednictvím 

individuálních projektů s odvětvovou působností na národní a regionální úrovni13).  

Projekty v oblasti trhu práce mají celkově vyšší chybovost žádostí, celkem 14 % žádostí bylo vyřazeno 

z důvodů nesplnění formálních náležitostí či kritérií přijatelnosti, z pohledu finančních prostředků to 

však představuje méně, a to 8,5 % z požadovaných veřejných finančních prostředků. Největší 

chybovost žádostí vykazují projekty v OP LZZ v oblastech podpory 1.1 (adaptabilita) a 3.3 (integrace 

sociálně vyloučených na trh práce), a to 16 %. a poté 3.4 (rovné příležitosti) 14 %. Naopak nejmenší 

chybovost je logicky v oblastech podpory se systémovými projekty. Zajímavá je nízká chybovost 

žadatelů v OPPA (pouze 2 %), přičemž se jedná o obdobné oblast, jako jsou ty v OP LZZ s vysokou 

chybovostí. Co se týče rozlišení dle typu žadatele, tak nejvyšší chybovost vykázaly podnikatelské 

subjekty, ve výši 9 % a poté komory, profesní a zájmová sdružení ve výši 3 %.  

Většina projektů je však vyřazena z důvodu nesplnění požadavků na kvalitu, přestože se může jednat 

o nesplnění minimální požadované kvality nebo nedostatek finančních prostředků ve výzvě, který 

nemůže uspokojit ani relativně kvalitní projekty. Zároveň poptávka v některých výzvách (zejména u 

„protikrizových výzev“ č. 34 Vzdělávejte se a č. 35 Školení je šance) byla motivována snahou o získání 

mzdových náhrad než samotnou snahou realizovat školení a vzdělávací kurzy14. 

Tabulka 7: Neuspokojená poptávka v oblasti trhu práce 

Program/ 
oblast 
podpory 

VFP 
žádost/ 
Alokace 

% 

VFP 
celkem - 
Sml/Dod 

%  

počet 
podaných 
žádostí 

počet 
schválených 
žádostí 

počet 
žádostí v 
hodnocení 

VFP 
celkem 
Žádost 
(P1-P3) 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N1)  

VFP 
celkem 
Žádost 
(N2+N3) 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N4-N8)  

OPLZZ 1.1 189,5 88,9 3 586 1 657 37 5,8 11,3 29,5 6,4 

OPLZZ 1.2 28,3 19,3 39 18 6 5,2 3,3 21,5 0,0 

OPLZZ 2.1 102,7 71,5 891 221 97 14,9 4,9 14,9 5,9 

OPLZZ 2.2 109,9 88,6 16 9 2 2,5 0,0 0,0 19,4 

OPLZZ 3.3 283,8 45,3 1 108 169 179 16,6 9,5 57,5 0,4 

OPLZZ 3.4 368,4 41,4 1 206 163 68 7,6 9,2 71,3 0,7 

OPPA 
2.1

15
 

404,3 46,5 577 66 25 5,0 11,1 63,9 7,5 

IOP 3.3 82,9 30,2 17 6 5 28,8 2,4 28,7 0,0 

celkem 154,2 70,9 7 440 2 309 419 9,5 8,5 32,9 5,7 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

Ve struktuře žadatelů zcela dominují podnikatelské subjekty, což je dáno vysokým počtem 

grantových žádostí podniků v oblasti podpory 1.1 OP LZZ, přičemž mezi příjemci pak dochází k ještě 

silnější dominanci podnikatelských subjektů, jiné subjekty jsou tedy poměrově méně úspěšné (např. 

                                                           
13

 Pouze 23 podaných žádostí, z toho 5 v realizaci za cca 4,2 mld. Kč, dalších 16 je ve schvalovacím procesu 
(za cca 1,4 mld. Kč). 
14

 Zdroj: ŘO 
15

 Relevantní část, není členěno (zahrnuje i podporu sociální integrace). 
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komory, profesní a zájmová sdružení, neziskový sektor

v procesu schvalování 419 projektů, největší část z

sociálně znevýhodněných na trhu práce

zájmová sdružení a podnikatelské subjekty a NNO.

Graf 3: Struktura podaných a schválených žádostí dle typu žadatele (počty)

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

V oblasti trhu práce tak, jak je definovaná ve stávajících operačních programech, převládá z

objemu požadovaných finančních prostředků „poptávka“ ze strany státu a jeho institucí. Nejde o však 

o poptávku jako takovou, protože se jedná především o 

poboček úřadu práce směřující ke snížení nezaměstnanosti, na které byla alokována předem určená 

částka (ať již rozdělením alokací na oblasti podpory či rozdělení v

individuální a grantové projekty). Dominance projektů „státu“ se tak projeví ještě výrazněji 

v rozdělených veřejných finančních prostředích.
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 Ve skupině komory, profesní a zájmová sdružení jsou zahrnuta i občanská sdru
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zájmová sdružení, neziskový sektor). K počátku roku 2012 bylo 

419 projektů, největší část z nich je v oblasti podpory 3.3 OP LZZ (

sociálně znevýhodněných na trhu práce), ve které ve struktuře žadatelů dominují 

dnikatelské subjekty a NNO.16  

podaných a schválených žádostí dle typu žadatele (počty)  

 

MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

oblasti trhu práce tak, jak je definovaná ve stávajících operačních programech, převládá z

objemu požadovaných finančních prostředků „poptávka“ ze strany státu a jeho institucí. Nejde o však 

o poptávku jako takovou, protože se jedná především o projekty MPSV, resp. sekce pro trh práce 

práce směřující ke snížení nezaměstnanosti, na které byla alokována předem určená 

částka (ať již rozdělením alokací na oblasti podpory či rozdělení v rámci oblastí podpory mezi 

é projekty). Dominance projektů „státu“ se tak projeví ještě výrazněji 

rozdělených veřejných finančních prostředích.  

 

                   

Ve skupině komory, profesní a zájmová sdružení jsou zahrnuta i občanská sdružení.  
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očátku roku 2012 bylo nicméně ještě 

oblasti podpory 3.3 OP LZZ (Integrace 

), ve které ve struktuře žadatelů dominují komory, profesní a 

oblasti trhu práce tak, jak je definovaná ve stávajících operačních programech, převládá z hlediska 

objemu požadovaných finančních prostředků „poptávka“ ze strany státu a jeho institucí. Nejde o však 

sekce pro trh práce a 

práce směřující ke snížení nezaměstnanosti, na které byla alokována předem určená 

rámci oblastí podpory mezi 

é projekty). Dominance projektů „státu“ se tak projeví ještě výrazněji 
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Graf 4: Struktura požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky)

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

 

3.2.1.2 Věcné hodnocení intervencí EU v

Výdajové kategorie 

Rozdělení finančních prostředků do oblasti trhu práce bylo poměrně vyhraněné, většinou byla oblast 

podpory nasměrována na jednu výdajov

finančních prostředků do výdajové 

pracovním trhu, a to 11,1 mld. Kč (zazávazkovaná alokace), a to pouze z

Posílení aktivních politik zaměstnanosti

systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance 

pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a i

OP LZZ Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Zbývající kategorie byly spíše doplňkové, přičemž se jednalo o podporu služeb zaměstnanosti, sladění 

rodinného a pracovního života či výstavbu infr
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požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky)

 

MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

Věcné hodnocení intervencí EU v oblasti trhu práce 

Rozdělení finančních prostředků do oblasti trhu práce bylo poměrně vyhraněné, většinou byla oblast 

podpory nasměrována na jednu výdajovou kategorii. V oblasti trhu práce směřoval nejvyšší podíl 

finančních prostředků do výdajové kategorie 66 Provádění aktivních a preventivních opatření na 

, a to 11,1 mld. Kč (zazávazkovaná alokace), a to pouze z oblasti podpory 2.1 OP LZZ 

ílení aktivních politik zaměstnanosti. Dalších 10,7 mld. Kč spadá do kategorie 62 

systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance 

pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací – v rámci oblasti podpory 1.1 

Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. 

Zbývající kategorie byly spíše doplňkové, přičemž se jednalo o podporu služeb zaměstnanosti, sladění 

rodinného a pracovního života či výstavbu infrastruktury.  
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požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky) 

Rozdělení finančních prostředků do oblasti trhu práce bylo poměrně vyhraněné, většinou byla oblast 

oblasti trhu práce směřoval nejvyšší podíl 

66 Provádění aktivních a preventivních opatření na 

oblasti podpory 2.1 OP LZZ 

. Dalších 10,7 mld. Kč spadá do kategorie 62 Vytváření 

systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance 

rámci oblasti podpory 1.1 

Zbývající kategorie byly spíše doplňkové, přičemž se jednalo o podporu služeb zaměstnanosti, sladění 
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Tabulka 8: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů a jednotlivých programů 

Program/ 
oblast 
podpory 

VFP 
celkem - 
Sml/Dod  

(mil. Kč) 

62 63 64 65 66 69 70 71 73 75 79 

OPLZZ 
1.1 12 061 10 705 560 110 0 0 0 0 0 13 38 0 0 

OPLZZ 
1.2 456 0 0 449 0 0 0 0 0 7 0 0 

OPLZZ 
2.1 11 028 0 0 0 0 11 088 0 0 0 0 0 0 

OPLZZ 
2.2 2 475 0 0 0 2 476 0 0 0 0 0 0 0 

OPLZZ 
3.3 873 0 0 0 0 0 0 15 867 0 0 0 

OPLZZ 
3.4 681 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 0 

OPPA 
2.117 444 0 0 0 0 0 77 0 367 0 0 0 

IOP 3.3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 379 

celkem 28 447 10 705 560 551 2 476 11 086 758 15 1 234 1 345 343 379 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

* Kategorie: 62: Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro 
zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací; 63: Vytváření a šíření inovačních a 
produktivnějších způsobů organizace práce; 64: Rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu 
souvisejících s restrukturalizací sektorů a podniků a vytváření systémů na předvídání hospodářských změn a budoucích 
požadavků na pracovní místa a dovednosti; 65: Modernizace a posilování institucí trhu práce; 66: Provádění aktivních a 
preventivních opatření na pracovním trhu; 69: Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné 
zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a 
sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby; 70: Zvláštní 
opatření na zvýšení účasti přistěhovalců na pracovním trhu, a tím na posílení jejich sociálního začlenění; 71: Cesty k integraci 
a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a 
podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání; 73: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné 
přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení 
rozdělování předmětů na základě rozdílů mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a 
terciárního vzdělávání a odborné přípravy; 75: Vzdělávací infrastruktura; 79: Jiná sociální infrastruktura 

Následující graf rovněž dokumentuje dosavadní dominanci dvou výdajových kategorií 62 a 66. Graf 

rovněž poukazuje na poměrně vysokou podporu institucí působících na trhu práce (kategorie 65). 

Snaha o systémovou podporu je v ČR poměrně silná. Zároveň je zřejmé, že rozložení finančních 

prostředků ukazuje, i přes nutnou generalizaci, na vyšší důraz kladený na „prevenci“ než na přímé 

řešení nezaměstnanosti (kam lze zařadit tradiční podporu z oblasti 2.1 OP LZZ Posílení aktivních 

politik zaměstnanosti). Zjištěnou dosavadní preferenci podpory směrem k preventivním nástrojům a 

způsobům podpory trhu práce lze hodnotit pozitivně. Je zřejmé, že toto základní rozdělení by mělo 

reflektovat situaci na trhu práce, resp. ekonomiky jako takové.  
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 Relevantní část, není členěno (zahrnuje i podporu sociální integrace). 



 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v

 

Graf 5: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

Klíčové indikátory 

Oblasti podpory trhu práce jsou monitorovány prostřednictvím velkého množství indikátorů (týká se 

především OP LZZ), které nicméně zcela nedokumentují realizované projekty a jejich, přičemž 

dopadové indikátory ještě nejsou samozřejmě k

Slabou stránkou stávajícího systému vykazování indikátorů je vysoká míra vnitřní diferenciace 

výstupů, a to zejména u jednoho z hlavních

kvalitu, rozsah a intenzitu podpory daná „podpořená osoba“

počet úspěšných absolventů kurzů, který nevypovídá nic ani o kvalitě, ani o intenzitě podpory.

více abstraktní je pak indikátor „Počet nově vytv

významný systémový produkt/sk

v jednom grantovém projektu, kterou již v

Podpora z ESF v oblasti trhu práce se však, byť marginálním způsobem, dotkla 841 tisíckrát 

jednotlivých osob. I toto číslo vykazuje, námi neodhadnutelné, duplicity, resp. multiplicity, protože 

osoby sice nejsou v jednotlivých projektech započítávány vícekrát, mezi projekty jsou započteny 

xkrát. Následující tabulka počtu podpořených osob spíše dokumentuje rozdíly 

oblastmi podpory, kdy nejvíce osob je podporováno v

adaptabilita a poté 2.1 – aktivní politika trhu práce. Překvapivě rozsáhlá je i podpora v

slaďování pracovního a rodinného života (3.4 OP
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plnění dle kategorií výdajů 

MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

Oblasti podpory trhu práce jsou monitorovány prostřednictvím velkého množství indikátorů (týká se 

především OP LZZ), které nicméně zcela nedokumentují realizované projekty a jejich, přičemž 

dopadové indikátory ještě nejsou samozřejmě k dispozici.  

stávajícího systému vykazování indikátorů je vysoká míra vnitřní diferenciace 

jednoho z hlavních indikátorů „Počet podpořených osob“ nelze určit jakou 

podpory daná „podpořená osoba“. Obdobně je tomu u indikátoru měřícího 

počet úspěšných absolventů kurzů, který nevypovídá nic ani o kvalitě, ani o intenzitě podpory.

pak indikátor „Počet nově vytvořených / inovovaných produktů“, který nerozlišuje 

významný systémový produkt/skutečnou změnu určitého systému a marginální metodiku vytvořenou 

jednom grantovém projektu, kterou již v době ukončení projektu nikdo nepoužívá. 

oblasti trhu práce se však, byť marginálním způsobem, dotkla 841 tisíckrát 

I toto číslo vykazuje, námi neodhadnutelné, duplicity, resp. multiplicity, protože 

jednotlivých projektech započítávány vícekrát, mezi projekty jsou započteny 

xkrát. Následující tabulka počtu podpořených osob spíše dokumentuje rozdíly 

oblastmi podpory, kdy nejvíce osob je podporováno v rámci vzdělávání v oblasti podpory 1.1 

aktivní politika trhu práce. Překvapivě rozsáhlá je i podpora v

slaďování pracovního a rodinného života (3.4 OP LZZ).  
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Oblasti podpory trhu práce jsou monitorovány prostřednictvím velkého množství indikátorů (týká se 

především OP LZZ), které nicméně zcela nedokumentují realizované projekty a jejich, přičemž 

stávajícího systému vykazování indikátorů je vysoká míra vnitřní diferenciace 

„Počet podpořených osob“ nelze určit jakou 

omu u indikátoru měřícího 

počet úspěšných absolventů kurzů, který nevypovídá nic ani o kvalitě, ani o intenzitě podpory. Ještě 

ořených / inovovaných produktů“, který nerozlišuje 

a marginální metodiku vytvořenou 

době ukončení projektu nikdo nepoužívá.  

oblasti trhu práce se však, byť marginálním způsobem, dotkla 841 tisíckrát 

I toto číslo vykazuje, námi neodhadnutelné, duplicity, resp. multiplicity, protože 

jednotlivých projektech započítávány vícekrát, mezi projekty jsou započteny 

xkrát. Následující tabulka počtu podpořených osob spíše dokumentuje rozdíly mezi jednotlivými 

oblasti podpory 1.1 – 

aktivní politika trhu práce. Překvapivě rozsáhlá je i podpora v oblasti 
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Tabulka 9: Přehled plnění hlavních indikátorů – počet osob 

Program/oblast podpory Počet podpořených osob - celkem 

  Cílová 
hodnota  

Závazek 
příjemce 

Závazek příjemce 
v % 

Dosažená 
hodnota  

Dosažená hodnota 
v % 

OPLZZ 1.1 295 600 348 065 117,7 383 924 129,9 

OPLZZ 1.2 4 400 5 011 113,9 1 722 39,1 

OPLZZ 2.1 490 000 256 510 52,3 215 922 44,1 

OPLZZ 2.2 10 000 23 128 231,3 290 2,9 

OPLZZ 3.3 22 000 9 424 42,8 5 886 26,8 

OPLZZ 3.4 19 000 85 671 450,9 34 137 179,7 

OPPA 2.118 0 71 394 NR 42 014 NR 

celkem 841 000 799 203 95,0 683 895 81,3 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

 

Indikátor počtu podpořených organizací ukazuje dominanci malých a středních firem, ve výši cca 

58 %, ve zbylých případech se bude jednat o neziskový sektor, vzdělávací instituce, komory apod. 

Nejvíce subjektů je podpořeno z oblasti podpory 1.1 OP LZZ, kde jsou dominantními příjemci sami 

podnikatelé (pro své vzdělávání).  

Tabulka 10: Přehled plnění hlavních indikátorů – počet organizací 

Program/oblast 
podpory 

Počet podpořených organizací - celkem 

  Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce v % 

Dosažená 
hodnota 

 

Z toho MSP 

Dosažená 
hodnota v % 

OPLZZ 1.1 1 170 2 534 216,6 1 940 1284 165,8 

OPLZZ 1.2 30 18 60,0 10 - 33,3 

OPLZZ 3.3 550 213 38,7 129 19 23,5 

OPLZZ 3.4 650 283 43,5 264 50 40,6 

celkem 2 400 3 048 127,0 2 343 1 353 97,6 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

Pro úspěšnou podporu trhu práce je vypovídajícím ukazatelem i počet vytvořených pracovních míst, 

který je sledován v rámci oblasti podpory 2.1 OP LZZ, přičemž cílová hodnota již byla překročena a 

dosahuje 124 %. Vytvořeno bylo celkem 40 760 pracovních míst19. Pro srovnání národní APZ a ESF lze 

uvést např. rok 2010, kdy bylo v rámci národní APZ vytvořeno 19 370 pracovních míst, z nichž většinu 

- 12 661 - tvořila společensky účelná pracovní místa (nově vytvořená a vyhrazená u zaměstnavatelů, 

včetně míst vytvořených za účelem OSVČ) a 5 628 představovaly veřejně prospěšné práce. Z ESF bylo 

v roce 2010 vytvořeno 15 333 míst v rámci veřejně prospěšných prací a 13 820 společensky účelných 

pracovních míst a 491 míst v rámci Cílených programů20. Význam ESF je tedy velký.  
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 Relevantní část, není členěno (zahrnuje i podporu sociální integrace). 
19

 Dle informací ZS je podpora umístění na uvolněná pracovní místa možná i v oblasti podpory 1.2 (v datech 
z MSC2007+ však ukazatel není sledován). 
20

 Zdroj: statistická ročenka trhu práce ČR 2010 
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V oblasti „měkké podpory“ na trhu práce je tedy obtížné z indikátorů vyvodit kvalitativní posouzení 

s výjimkou počtu vytvořených pracovních míst. V rámci národní APZ je ročně podpořeno cca mezi 7 a 

16 tis. (mezi lety 2007 a 2010), přičemž zde započítáváme pouze společensky účelná pracovní místa 

(SÚPM) a VPP – veřejně prospěšné práce zde započítány nejsou). Místa vytvářená z ESF tedy jsou tak 

v zásadě významným nástrojem i ve srovnání s národní APZ. Navíc díky projektům ESF je na trh 

umístěn další počet osob, kvantitativně však nepodchycený, protože projekty v oblastech podpory 

2.1, 3.3 či 3.4 zprostředkovávají návrat osob na trh práce.  

V oblasti budování infrastruktury pro služby zaměstnanosti nejsou dosud dosaženy žádné hodnoty u 

sledovaných indikátorů, hodnoty jsou prozatím pouze v kategorii závazků. Realizované projekty se 

týkají Úřadu práce a jeho poboček a jsou zaměřené na výstavbu a rekonstrukci poboček a budují 

školicí a informačně-vzdělávací střediska a dále projekt (investiční) transformace a posilování služeb 

zaměstnanosti v ČR). Projekty jsou realizovány Úřadem práce a krajem. Dále je realizován jeden 

projekt vyšší odbornou a střední školou. Dopad podpory na infrastrukturu služeb zaměstnanosti je 

zatím, vzhledem ke stávající kapacitě (zejména Úřadu práce a jeho poboček), spíše nízký.  

Tabulka 11: Indikátory v oblasti vzdělávací infrastruktury IOP 

3.3 IOP Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota  

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 
v % 

Dosažená 
hodnota  

Dosažená 
hodnota v 
% 

Počet proškolených osob ve 
službách zaměstnanosti 

Počet 
osob 

0 12 600 0 0 0 

Počet podpořených osob 
prostřednictvím vybudovaných 
informačně-vzdělávacích středisek 

Počet 
osob 

40 3 500 8 750 0 0 

Zvětšení prostor v institucích služeb 
zaměstnanosti pro poskytování 
služeb klientům 

Plocha v 
m

2
 

0 2 988 0 0 0 

Počet podpořených institucí služeb 
zaměstnanosti 

Počet 0 3 0 0 0 

Počet nově vybudovaných a 
podpořených stávajících školicích 
středisek SZ 

Počet 0 3 0 0 0 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 
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3.2.1.3 Školicí střediska 

Oblast podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů je zaměřena na podporu spolupráce 

podniků, vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí a komunální sféry na regionální i nadregionální 

úrovni s možností podpory i mezinárodní spolupráce nových i existujících uskupení. Jedná se oblast 

podpory, která je průřezová a v podstatě má průnik a vazby na podporu adaptability podniků (v rámci 

OP LZZ), částečně na celoživotní vzdělávání (OP VK), tak především na podnikání jako takové 

(Analýza I). Tato část je tak řešena primárně v rámci analýzy 1. 

V oblasti podpory bylo podáno 774 projektů21, přičemž pod smlouvou je jich 316 a dalších 307 jich je 

ve schvalovacím procesu. Projekty jsou nyní zazávazkované ve výši 2,6 mld. Kč, což představuje cca 

70 % alokace a proplaceny jsou prostředky ve výši 21 %. Poptávka po podpoře je velmi vysoká a 

výrazně převyšuje alokaci, cca dvojnásobně. Více než 98 % žádostí bylo podáno podnikatelskými 

subjekty. V rámci oblasti podpory 5.2 je nulová chybovost žadatelů, což souvisí se způsobem 

implementace programu. 

Tabulka 12: Přehled finančního čerpání oblasti podpory 5.2 v OPPI 

Program/ 
oblast 
podpory 

alokace 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(%)  

Soukromé 
spolu-
financování 
Sml/Dod 
(%) 

Veřejné fin. 
prostř. 
celkem 
Proplaceno 
příjemcům 
včetně 
záloh (%) 

Veř. fin. 
prostředky – 
žádost (Kč) 

Veř. fin. 
prostředky 
- žádost / 
Alokace 

OPPI 5.2 3 724 2 579,1 69,25 94,97 21,19 7 376,0 198,07 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

Regionální rozdělení podpory je velmi nerovnoměrné. Pokud srovnáme udělenou podporu s počtem 

zaměstnaných v kraji, zjistíme, že nejnižší podporu získal Liberecký kraj (310 Kč/1 zaměstnanec), 

následovaný krajem Plzeňským, Pardubickým a Karlovarským (přes 500 Kč/1 zaměstnanec). Relativně 

nejvyšší podpora směřovala do kraje Zlínského (2 450 Kč/1 zaměstnanec) a s odstupem do kraje 

Jihomoravského (1 860 Kč/1 zaměstnanec). 

Uvedená oblast podpory je na základě výše uvedených dat úspěšná (z pohledu čerpání). Pro 

zhodnocení věcného plnění cílů však nejsou dostupná data. Oblast podpory vykazuje vysoké 

regionální rozdíly, jejichž důvody však nejsou z dostupných dat zřejmé (pravděpodobně se může 

jednat převážně o aktivitu samotných potenciálních příjemců).  

3.2.1.4 Interpretace výsledků dalších studií 

Klíčové studie zadané MMR se věnovaly i trhu práce, jedná se o podklady pro strategickou zprávu ČR 

2009 a střednědobé hodnocení NSRR.  

Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 

Zpráva upozornila v části věnující se hodnocení výsledků a vyhlídkám do budoucna na 

problematičnost vypovídací hodnoty některých indikátorů, jako je počet podpořených osob či počet 

vytvořených pracovních míst, který v sobě zahrnuje jak „stálá“ pracovní místa, tak pracovní místa pro 
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veřejně prospěšné práce, jejichž povaha je dočasná/nestálá. Tento problém je stále přetrvávající a ve 

stávajícím programovém období neřešitelný.  

Zpráva dále upozornila na absenci potřebné synergie mezi měkkými a investičními intervencemi, 

která se dotýká i trhu práce, přičemž od doby zpracování zprávy nedošlo v této oblasti k výrazným 

posunům.  

Problémy trhu práce, na které upozornila zpráva, v podstatě přetrvávají či se prohlubují (k 

problémům viz kap. 3).  

Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce 

Programové období 2007 – 2013 

Zpráva obsahuje doporučení na zúžení výzev na v rámci prioritní osy 1 na osoby nejvíce zasažené 

krizí, tzn. na zaměstnance ve výrobní sféře, a to jednak na vzdělávání pracovníků ve výrobě, ale i na 

vzdělávání středního a vyššího managementu firem v oblasti netechnických (manažerských 

kompetencí). V rámci prioritní osy 2 doporučuje se zaměřit více regionálně, dle specifických 

problémů regionu, ať na dlouhodobou či krátkodobou nezaměstnanost. S těmito doporučeními se 

zpracovatel v zásadě identifikuje, nicméně v případě limitace odvětví vnímá i jejich rizika (blíže viz 

kap. 5.1).  

Zpráva dále poukazuje na nedostatečnou absorpční kapacitu v oblastech podpory 1.2 a 2.2 v OP LZZ 

(kde se však nicméně jedná spíše o změnu zaměření původních projektových záměrů v roce 2010), 

přičemž tato situace u těchto oblastí přetrvala (blíže viz kap. 3.2.1).  

Problémy trhu práce, na které upozornila zpráva, v podstatě přetrvávají či se prohlubují (k 

problémům viz kap. 3).  

Při zpracování zprávy bylo čerpáno i z dalších studií, zejména pak: Roční operační hodnocení OP LZZ 

2009, 2010 (zadavatele MPSV), Problémová analýza pro strategii politiky zaměstnanosti ČR do roku 

2020 (MPSV), Ex-post evaluace RPS a JPD (MMR) a Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu 

zaměstnanosti v ČR (MMR) a o Hodnocení přínosu projektů OP RLZ k APZ v ČR.  

3.2.1.5 Shrnutí mikrostudií - Regionální diferenciace 

Regionální rozložení finančních prostředků je nerovnoměrné22, a to jak na úrovni předložených 

žádostí i předložených projektů. Z hlediska absolutních částek dominuje v rozsahu podaných žádostí 

Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, tedy kraje s nejvyšším počtem obyvatel a 

ekonomicky aktivních. Do těchto krajů směřuje i nejvyšší podpora. Naopak nejmenší rozsah podpory 

směřuje do nejmenšího Karlovarského kraje a do hl. m. Prahy, která čerpá podporu zejména ze 

systémových projektů s národní působností a vlivem. V absolutních částkách se nerovnoměrnost 

výrazně snižuje v nasmlouvaných prostředcích, oproti požadovaným, což dokládají i hodnoty 

variačního koeficientu (23,0 x 18,9). Pokles zdůvodňuje i distribuce rozpočtů pro regionální GG (RIP). 

V průměru získají projekty v krajích od 40 do 60 % požadované podpory. Maximální úspěšnost 

z tohoto pohledu se projevila v Karlovarském kraji (2/3), zatímco nejméně pak v hl. m. Praze (1/4).  
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 Počítáno dle dat z MSC2007+, dle pole územní dopad projektu.  
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Tabulka 13: Přehled finančního čerpání dle krajů vzhledem k hlavním charakteristikám trhu práce 

 Kraj Veř. fin. 
prostředky – 
žádost (mil. Kč) 

Veřejné fin.prostř. 
celkem - Sml/Dod 
(mil. Kč) 

VFP žádost / 
Ekonomicky 
aktivní (Kč) 

VFP Sml/Dod / 
Ekonomicky aktivní  

(Kč) 

ČR celkem   61 842    28 447    11 955  5 499 

Středočeský kraj    7 732     3 358    12 410  5 389 

Hlavní město Praha    5 868     1 495     9 202  2 345 

Jihočeský kraj    3 187     1 660    10 067  5 245 

Plzeňský kraj    3 081     1 602    10 864  5 650 

Karlovarský kraj    2 044     1 356    13 883  9 211 

Ústecký kraj    5 867     2 496    14 899  6 337 

Liberecký kraj    2 922     1 585    13 600  7 375 

Královéhradecký kraj    2 850     1 532    10 602  5 696 

Pardubický kraj    2 782     1 466    10 949  5 769 

Kraj Vysočina    2 917     1 661    11 551  6 579 

Jihomoravský kraj    7 008     2 696    12 129  4 666 

Olomoucký kraj    4 273     2 113    13 614  6 733 

Zlínský kraj    3 793     1 744    13 012  5 982 

Moravskoslezský kraj    7 518     3 683    12 585  6 166 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5.1. 2012).  

Nerovnoměrnost se ale dále projeví, i pokud zazávazkované prostředky vztáhneme k celkovému 

počtu osob v cílové skupině oblastí podpory, které směřují na trh práce, na úrovni krajů. Touto 

skupinou jsou především zaměstnanci a nezaměstnaní (souhrnně ekonomicky aktivní). Pokles 

nerovnoměrného regionálního rozložení podpory se ukáže, pokud ji vztáhneme k počtu ekonomicky 

aktivních (počet EO zahrnuje nezaměstnané i zaměstnané – kteří jsou jednotlivými cílovými 

skupinami ve sledovaných oblastech podpory). Nerovnoměrnost je však vyšší u zazávazkovaných 

prostředků na jednoho ekonomicky aktivního než u požadovaných prostředků na jednoho 

ekonomicky aktivního.  

Nejvyšší rozsah podpory na jednoho ekonomicky aktivního směřoval do Karlovarského kraje (přes 

9 tis. Kč) a s odstupem pak do krajů Libereckého (přes 7 tis. Kč), nejmenší relativní podporu získala 

hl. m. Praha (systémové projekty + OPPA; celkem přes 2 tis. Kč)). Ostatní kraje získaly podporu 

v rozsahu 4,7 a 6,7 tis. Kč na jednoho ekonomicky aktivního. Podpora nicméně nebyla, až na 2 krajní 

případy, výrazně nerovnoměrná a vzhledem k minulému období se snížila23.  
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Graf 6: Regionální rozložení požadované a za

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

Regionální rozložení dotací v rámci oblasti podpory 1.1 OP LZZ 

vysokou nerovnoměrnost. Pokud vztáhneme výši 

zjistíme, že nejlépe na tom jsou kraje Karlovarský, Středočeský a Vysočina (nad 3

1 zaměstnance) a naopak relativně nejnižší podpora byla v

zaměstnance)24. Průměrná podpora na celorepublikové úrovni dosáhla necelých 2

V případě oblasti podpory 2.1 –

Pokud vztáhneme poskytnutou podporu k

podpory), jsou rozdíly výrazné, např. v

jednoho nezaměstnaného a v Jihomoravském kraji to bylo pouze 

Souhrnně nelze vysledovat koncepční podporu krajů s

však k nerovnoměrnostem, které byly zjištěny

v rámci opatření 1.1 (obdoba dnešní oblasti podpory 2.1) výrazně nejnižší podporu na jednoho 

nezaměstnaného získal Moravskoslezský kraj
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3.2.2 Tematický klastr počáteční primární a sekundární vzdělávání 

3.2.2.1 Finanční hodnocení intervencí  

Do oblasti počátečního primárního a sekundárního vzdělávání směřuje v současném programovém 

období podpora ze 2 hlavních operačních programů. Nevýznamnější je podpora poskytovaná 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a řádově nižší je podpora poskytovaná 

z programu Praha Adaptabilita. Celková výše podpory, která může být v programovém období 2007 – 

2013 v klíčových oblastech podpory směřujících do primárního a sekundárního počátečního 

vzdělávání využita, dosahuje 26,6 mld. Kč26, z čehož 96 %27 připadá na OP VK.  

Tabulka 14: Přehled finančního čerpání klíčových oblastí podpory v oblasti primárního a sekundárního 
počátečního vzdělávání 

Program/ 
oblast 
podpory 

alokace 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod (mil. 
Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
/ Alokace 
(%) 

Soukromé 
spolu-
financování 
Sml/Dod 
(%) 

Veřejné fin. 
prostř. 
celkem 
Proplaceno 
příjemcům 
včetně záloh 
(%)  

Veř. fin. 
prostředky 
– žádost 
(mil. Kč) 

Veř. fin. 
prostředky 
- žádost / 
Alokace 

OPVK 1.1 7 368, 3 5 150, 8 69,9 0,003 39,9 28 978,3 3,9 

OPVK 1.2 3 285,6 2 421,8 73,7 0 38,9 9 998,9 3,0 

OPVK 1.3 3 353,3 2 292,1 68,4 0,006 35,2 10 905,7 3,3 

OPVK 1.4 4 858,1 3 808,4 78,4 0 48,6 3 969,4 0,8 

OPVK 1.5 1 611,1 0 0,0 0 0,0 800,6 0,5 

OPVK 4.128 5 132,6 2 050,1 39,9 0 15,5 3 108 0,6 

OPPA 3.1* 951,4 696,8 73,2 0 59,6 3 902,4 4,1 

celkem 26 560,4 16 420,0 61,8 0,01 34,4 61 663,9 2,3 

* OPPA: Oblast podpory 3.1 zahrnuje primární, sekundární i terciární vzdělávání. Na základě přehledu projektů 
projekty směřující na ZŠ, SŠ jsou v rozsahu cca ½.V tabulce jsou však uvedeny celkové hodnoty, protože i alokace 
je společná. Podpora vzhledem k OPVK je rovněž velmi nízká. 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

K 5. 1. 2012 bylo zazávazkováno téměř 62% alokace a proplaceno bylo necelých 35 % alokace v této 

tematické oblasti. K 5. 1. 2012 bylo navíc v procesu hodnocení projektů29 v celkové výši 3,7 mld. Kč 

(viz též následující graf). Z hlediska podílu proplacených prostředků je nejpokročilejší realizace OPPA. 

K oblasti počátečního primárního a sekundárního vzdělávání zbývá k vyčerpání, ale především 

k proplacení, stále významná část alokace.  
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 Včetně podpory terciérního vzdělávání v oblasti podpory 3.1 v OPPA. Alokace není členěna.  
27

 Kalkulováno včetně podpory terciérního vzdělávání v oblasti podpory 3.1 v OPPA. Z přehledu projektů OPPA 
byla podpora, kterou získaly ZŠ a SŠ, odhadnuta, na cca ½.  
28

 Od roku 2009 spadají pod oblast podpory OP VK 4.1 i oblasti podpory dříve nazvané OP VK 4.2 a OP VK 4.3.  
Do této doby byly projekty oblasti podpory zaměřeny na primární vzdělávání, od té doby je většina projektů 
směřována opět do primárního vzdělávání, na terciérní vzdělávání se zaměřují 4 projekty v celkové hodnotě cca 
1,8 mld. Kč. 
29
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Graf 7: Rozložení základní finančního čerpání klíčových oblastí podpory v
počátečního vzdělávání 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007
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Tabulka 15: Neuspokojená poptávka v

Program/ 
oblast 
podpory 

VFP 
žádost
/Aloka
ce 

VFP 
celkem - 
Sml/Dod  

OPVK 1.1 3,9 69,9 

OPVK 1.2 3,0 73,7 

OPVK 1.3 3,3 68,4 

OPVK 1.4 0,8 78,4 

OPVK 1.5 0,5 0,0 

OP VK 4.1 0,6 39,9 

OPPA 3.1* 4,1 73,2 

celkem 2,3 61,8 

* OPPA: Oblast podpory 3.1 zahrnuje primární, sekundární i terciární vzdělávání. Na základě přehledu projektů 
projekty směřující na ZŠ, SŠ jsou v
alokace je společná. Podpora vzhledem k

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

 

Ve struktuře žadatelů zcela dominují, v

výzkumné instituce31, tedy základní a střední školy (další školská zařízení jsou navíc i ve skupině 

neziskového sektoru a podnikatelských subjektů). Mezi příjemci pak dochází ještě k

vzdělávacích zařízení, jiné subjekty jsou tedy poměrově mé

zájmová sdružení, podnikatelské subjekty

Graf 8: Struktura podaných a schválených žádostí dle typu žadatele

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

K počátku roku 2012 bylo nicméně ještě 

projektů patří opět žadatelům ze vzdělávacích a výzkumných institucí (991 žádostí). Další významnou 

                                                           
31

 Včetně kategorie „ostatní“ v MSC2007, kterou v
tvoří téměř absolutně vzdělávací instituce.
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Neuspokojená poptávka v oblasti primárního a sekundárního počátečního vzdělávání

počet 
podaných 
žádostí 

počet 
schvále
ných 
žádostí 

počet 
žádostí v 
hodnoce
ní 

VFP 
celkem 
Žádost 
(P1-P3) 

% 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N1)  

% 

4 940 1131 248 4,2 2,9

1 725 839 135 5,8 5,8

2 200 488 196 5,9 6,1

3 591 3444 116 3,1 0,0

602 0 600 99,7 0,0

22 13 2 4,6 0,0

740 142 41 4,8 13,1

13 820 6 057 1 338 6,0 4,2

* OPPA: Oblast podpory 3.1 zahrnuje primární, sekundární i terciární vzdělávání. Na základě přehledu projektů 
projekty směřující na ZŠ, SŠ jsou v rozsahu cca ½. V tabulce jsou však uvedeny celkové hodnoty, protože i 
alokace je společná. Podpora vzhledem k OPVK je rovněž velmi nízká. 

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

Ve struktuře žadatelů zcela dominují, v souladu se zaměřením oblasti podpory, vzdělávací a 

, tedy základní a střední školy (další školská zařízení jsou navíc i ve skupině 

neziskového sektoru a podnikatelských subjektů). Mezi příjemci pak dochází ještě k

vzdělávacích zařízení, jiné subjekty jsou tedy poměrově méně úspěšné (např. komory, profesní a 

zájmová sdružení, podnikatelské subjekty). 

: Struktura podaných a schválených žádostí dle typu žadatele (počty) 

 
MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

nicméně ještě v procesu schvalování 1 338 projektů. Největší část z

žadatelům ze vzdělávacích a výzkumných institucí (991 žádostí). Další významnou 

                   

MSC2007, kterou v oblastech podpory primárního a sekundárního vzdělávání 
tvoří téměř absolutně vzdělávací instituce. 
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oblasti primárního a sekundárního počátečního vzdělávání 

celkem 
Žádost 

 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N2+N3) 

% 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N4-N8) 
%  

2,9 60,3 12,2 

5,8 53,9 6,7 

6,1 52,0 13,0 

0,0 0,0 1,0 

0,0 0,0 0,3 

0,0 29,1 0,0 

13,1 61,8 0,4 

4,2 51,7 9,2 

* OPPA: Oblast podpory 3.1 zahrnuje primární, sekundární i terciární vzdělávání. Na základě přehledu projektů 
uvedeny celkové hodnoty, protože i 

souladu se zaměřením oblasti podpory, vzdělávací a 

, tedy základní a střední školy (další školská zařízení jsou navíc i ve skupině 

neziskového sektoru a podnikatelských subjektů). Mezi příjemci pak dochází ještě k větší dominanci 

ně úspěšné (např. komory, profesní a 

projektů. Největší část z těchto 

žadatelům ze vzdělávacích a výzkumných institucí (991 žádostí). Další významnou 

oblastech podpory primárního a sekundárního vzdělávání 
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částí projektů ve schvalovacím procesu jsou projekty pod

projekty komor či zájmových/profesních sdružení (74 žádostí). Ostatní žadatelé mají pod 50 žádostí 

v procesu hodnocení.  

Graf 9: Struktura požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadat

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

 

Co se týče rozdělení finančních prostředků tak logicky nejvyšší požadavky i největší získaný objem 

dotací směřuje na vzdělávací a výzkumná zařízení 

se opět prohlubuje mezi příjemci, oproti žadatelům.

3.2.2.2 Věcné hodnocení intervencí EU v

sekundárního 

Výdajové kategorie 

V oblasti počátečního primárního a sekundárního vzdělávání směřoval nejvyšší podíl finančních 

prostředků do výdajové kategorie 

odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování výz

vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích 

pracovníků, a to 14,9 mld. Kč (zazávazkovaná alokace). Nejvyšší podíl zde směřoval z

1.1 OP VK – 4,7 mld. Kč, přičemž se j

Významná je i podpora inkluzivního 

Zbývající kategorie byly naplňovány především v

podporována širší škála intervencí. Oblast celoživotního vzdělávání učení je v

předmětem podpory v jiných prioritních osách. Doplňkově lze potom sledovat

nastavujícím monitorování a hodnocení vzdělávacích politik a programů (kategorie 82). 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2)

částí projektů ve schvalovacím procesu jsou projekty podnikatelských subjektů (205 žádostí) a 

projekty komor či zájmových/profesních sdružení (74 žádostí). Ostatní žadatelé mají pod 50 žádostí 

požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky)

 

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

Co se týče rozdělení finančních prostředků tak logicky nejvyšší požadavky i největší získaný objem 

dotací směřuje na vzdělávací a výzkumná zařízení – samotné základní a střední školy. Jejich význam 

se opět prohlubuje mezi příjemci, oproti žadatelům. 

Věcné hodnocení intervencí EU v oblasti počátečního vzdělávání: primárního a 

oblasti počátečního primárního a sekundárního vzdělávání směřoval nejvyšší podíl finančních 

kategorie 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a 

odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného 

vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích 

mld. Kč (zazávazkovaná alokace). Nejvyšší podíl zde směřoval z

mld. Kč, přičemž se jednalo z cca ¾ o grantové projekty vzd

Významná je i podpora inkluzivního vzdělávání OP VK 1.2 ve výši 2,2 mld. Kč. 

Zbývající kategorie byly naplňovány především v případě intervencí financovaných OPPA 3.1, kde je 

intervencí. Oblast celoživotního vzdělávání učení je v

jiných prioritních osách. Doplňkově lze potom sledovat

nastavujícím monitorování a hodnocení vzdělávacích politik a programů (kategorie 82). 
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nikatelských subjektů (205 žádostí) a 

projekty komor či zájmových/profesních sdružení (74 žádostí). Ostatní žadatelé mají pod 50 žádostí 

ele (finanční prostředky) 

Co se týče rozdělení finančních prostředků tak logicky nejvyšší požadavky i největší získaný objem 

střední školy. Jejich význam 

počátečního vzdělávání: primárního a 

oblasti počátečního primárního a sekundárního vzdělávání směřoval nejvyšší podíl finančních 

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a 

namu základního a odborného 

vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích 

mld. Kč (zazávazkovaná alokace). Nejvyšší podíl zde směřoval z oblasti podpory 

ednalo z cca ¾ o grantové projekty vzdělávacích zařízení. 

případě intervencí financovaných OPPA 3.1, kde je 

intervencí. Oblast celoživotního vzdělávání učení je v případě OP VK 

jiných prioritních osách. Doplňkově lze potom sledovat podporu projektům 

nastavujícím monitorování a hodnocení vzdělávacích politik a programů (kategorie 82).  
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Tabulka 16: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů a jednotlivých programů 

 Program/ 

oblast 
podpory 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod  

(mil. Kč) 

72: Reformy 
systémů 

vzdělávání a 
odborné 

přípravy32(mil. 
Kč) 

73: Opatření na 
zvýšení celoživot. 

účasti na 
vzdělávání a 

odborné přípravě33 
(mil. Kč) 

74: Rozvoj 
lidského 

potenciálu v 
oblasti 

výzkumu a 
inovací34 (mil. 

Kč) 

81: Mechanismy 
vytváření, 

monitorování a 
hodnocení dobrých 
politik a programů35 

(mil. Kč) 

OPVK 1.1 5 150,8 4 705,5 0 0 190,6 

OPVK 1.2 2 421,8 2 237,0 0 0 92,2 

OPVK 1.3 2 292,1 2 136,6 0 0 30,6 

OPVK 1.4 3 808,4 3 781,7 0 0 0 

OPVK 1.5 0 0 0 0 0 

OPVK 4.1 2 050,0 1 578,3 0 0 0 

OPPA 3.1 696,8 443,6 250,6 2,6 0 

celkem 16 419,9 14 882,5 250,6 2,6 313,4 

 VFP - žádost     

OPVK 1.5 800,8 800,8 0 0 0 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

Následující graf rovněž dokumentuje dosavadní dominanci výdajové kategorie 72. Dominantní 

zaměření tímto směrem v podstatě odpovídá dosavadním potřebám primárního a sekundárního 

vzdělávání, potřebám samotných škol. A to zejména pokud vezmeme v úvahu návrhy nových 

nařízení, které u této oblasti vzdělávání redukují možnosti podpory v podstatě na inkluzivní 

vzdělávání a prevenci předčasného ukončení docházky (viz kap. 4.4.2).  

                                                           
32

 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet 
zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a 
neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků 
33

 73: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím 
opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení rozdělování předmětů na 
základě rozdílů mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního 
vzdělávání a odborné přípravy 
34

 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a 
odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a 
podniky 
35

 Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. 
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Graf 10: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

 

Klíčové indikátory 

Oblasti podpory v primárním a sekundárním vzdělávání jsou monitorovány prostřednictvím velkého 

množství indikátorů (týká se především OPVK), které nicméně zcela nedokumentují realizované 

projekty a jejich zaměření a výstupy a výsledky, přičemž dopadové ind

samozřejmě k dispozici. Zazávazkované výstupové indikátory dokumentující počty podpořených osob 

již překročily celkové cílové hodnoty a dosažené hodnoty jsou na dostačující úrovni (viz následující 

tabulka). Nižší hodnota indikátoru 

nicméně svým charakterem se jedná o indikátor, jehož plnění je dosahováno a příjemci hlášeno na 

konci projektu.  

Plnění na úrovni oblastí podpory je však rozdílné, nízké hodnoty se týkají oblastí 

OPVK, které byly zřízeny až v roce 2009

zejména u oblasti 1.5, ve které bude výzva ukončena až k

s čerpáním této oblasti podpory neměl problém

žadatelů, nicméně bude nezbytné u projektů, resp. žádostí kontrolovat zahrnutí indikátorů s

hodnotami na úrovni oblasti podpory do projektů). 

Klíčovým problém indikátorů týkajících se vzdělávání j

celkových hodnotách v MSC2007+) podpory mezi žáky, kteří přímo využívají nový/zkvalitněný 

vzdělávací program a mezi žáky, kteří jsou evidováni jakožto podpořené osoby v

např. zlepšení, třeba i parciálního, práce a fungování školy.

monitorovacích indikátorů OP VK (MŠMT, 22. 8. 2011), kde je definice indikátoru upřesněna, 

nicméně z indikátoru nelze odvodit intenzitu a kvalitu poskytnuté podpory.

Slabinou stávajícího systému vykazování indikátorů je vysoká míra vnitřní diferenciace výstupů 

u klíčového indikátoru „Počet podpořených osob“ nelze určit jakou kvalitu a intenzitu podpory daná 

„podpořená osoba“ získala, zda šlo o využití nového vzdělávacího programu č

96%

2% 2%
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: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů 

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

primárním a sekundárním vzdělávání jsou monitorovány prostřednictvím velkého 

množství indikátorů (týká se především OPVK), které nicméně zcela nedokumentují realizované 

projekty a jejich zaměření a výstupy a výsledky, přičemž dopadové indikátory ještě nejsou 

dispozici. Zazávazkované výstupové indikátory dokumentující počty podpořených osob 

již překročily celkové cílové hodnoty a dosažené hodnoty jsou na dostačující úrovni (viz následující 

tabulka). Nižší hodnota indikátoru Počet úspěšně podpořených osob je plněna na nižších hodnotách, 

nicméně svým charakterem se jedná o indikátor, jehož plnění je dosahováno a příjemci hlášeno na 

Plnění na úrovni oblastí podpory je však rozdílné, nízké hodnoty se týkají oblastí 

roce 2009 (resp. 2011 v případě OP VK 1.5). Problém může nastat 

zejména u oblasti 1.5, ve které bude výzva ukončena až k 30. 6. 2012 (dle informací ŘO by však 

čerpáním této oblasti podpory neměl problém – k 5. 4. 2012 předložilo projekty 70% potenciálních 

, nicméně bude nezbytné u projektů, resp. žádostí kontrolovat zahrnutí indikátorů s

hodnotami na úrovni oblasti podpory do projektů).  

Klíčovým problém indikátorů týkajících se vzdělávání je však nerozlišení dosažených hodnot (v 

MSC2007+) podpory mezi žáky, kteří přímo využívají nový/zkvalitněný 

vzdělávací program a mezi žáky, kteří jsou evidováni jakožto podpořené osoby v 

arciálního, práce a fungování školy. Problematika je řešena v

monitorovacích indikátorů OP VK (MŠMT, 22. 8. 2011), kde je definice indikátoru upřesněna, 

indikátoru nelze odvodit intenzitu a kvalitu poskytnuté podpory. 

o systému vykazování indikátorů je vysoká míra vnitřní diferenciace výstupů 

u klíčového indikátoru „Počet podpořených osob“ nelze určit jakou kvalitu a intenzitu podpory daná 

„podpořená osoba“ získala, zda šlo o využití nového vzdělávacího programu či jednorázovou aktivitu 

72: Reformy systémů 
vzdělávání a odborné 
přípravy

73: Opatření na zvýšení 
celoživotní účasti na 
vzdělávání a odborné 
přípravě
74: Rozvoj lidského 
potenciálu v oblasti 
výzkumu a inovací

81: Mechanismy vytváření, 
monitorování a hodnocení 
dobrých politik a programů
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primárním a sekundárním vzdělávání jsou monitorovány prostřednictvím velkého 

množství indikátorů (týká se především OPVK), které nicméně zcela nedokumentují realizované 

ikátory ještě nejsou 

dispozici. Zazávazkované výstupové indikátory dokumentující počty podpořených osob 

již překročily celkové cílové hodnoty a dosažené hodnoty jsou na dostačující úrovni (viz následující 

je plněna na nižších hodnotách, 

nicméně svým charakterem se jedná o indikátor, jehož plnění je dosahováno a příjemci hlášeno na 

Plnění na úrovni oblastí podpory je však rozdílné, nízké hodnoty se týkají oblastí podpory 1.4 a 1.5 

. Problém může nastat 

30. 6. 2012 (dle informací ŘO by však 

5. 4. 2012 předložilo projekty 70% potenciálních 

, nicméně bude nezbytné u projektů, resp. žádostí kontrolovat zahrnutí indikátorů s cílovými 

e však nerozlišení dosažených hodnot (v 

MSC2007+) podpory mezi žáky, kteří přímo využívají nový/zkvalitněný 

 projektech týkajících 

Problematika je řešena v Metodice 

monitorovacích indikátorů OP VK (MŠMT, 22. 8. 2011), kde je definice indikátoru upřesněna, 

o systému vykazování indikátorů je vysoká míra vnitřní diferenciace výstupů – mj. 

u klíčového indikátoru „Počet podpořených osob“ nelze určit jakou kvalitu a intenzitu podpory daná 

i jednorázovou aktivitu 
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(např. exkurze) a v jakém rozsahu podporu daná osoba získala. Shodně pak lze posuzovat i indikátor 

„Počet nově vytvořených / inovovaných produktů“. Definice produktu je také upřesněna v Metodice 

monitorovacích indikátorů OP VK, není nicméně možné rozlišit např. mezi komplexností a rozsahem 

produktů, které splňují základní vymezení uvedené v Metodice. Tento fakt výrazně snižuje vypovídací 

hodnotu a hodnotitelnost naplnění cílů programu. 

Tabulka 17: Přehled plnění hlavních indikátorů 

Program/oblast podpory Počet podpořených osob - celkem 

  
Cílová hodnota  

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce v % 

Dosažená 
hodnota  

Dosažená 
hodnota v % 

OPVK 1.1 450 000 1 432 531 318% 711 850 158% 

OPVK 1.2 232 274 450 565 194% 143 091 62% 

OPVK 1.3 321 340 149 398 46% 88 943 28% 

OPVK 1.4 206 306 0 0% 123 383 60% 

OPVK 1.5 229 170 0 0% 0 0% 

OPPA 3.1 nestanovena 71 394 NR 42 014 NR 

celkem 1 439 090 2 103 888 146% 1 109 281 77% 

Program/oblast podpory Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků 

 
Cílová hodnota  

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce v % 

Dosažená 
hodnota  

Dosažená 
hodnota v % 

OPVK 1.1 446 920 1 496 297 335% 718 741 161% 

OPVK 1.2 229 812 410 083 178% 119 822   52% 

OPVK 1.4 206 306 0 0% 110 563 54% 

OPVK 1.5 218 955 0 0% 0 0% 

OPPA 3.1 nestanovena 0 NR 35 418 NR 

celkem 1 101 993 1 906 380 173% 984 544 89% 

Program/oblast podpory Počet úspěšně podpořených osob 

  
Cílová hodnota  

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce v % 

Dosažená 
hodnota  

Dosažená 
hodnota v % 

OPVK 1.1 NR nesledováno NR nesledováno NR 

OPVK 1.2 NR nesledováno NR nesledováno NR 

OPVK 1.3 252 207 142 974 57% 67 390 27% 

OPVK 1.4 115 893 0 0% 4 257 4% 

OPVK 1.5 9 969 0 0% 0 0% 

OPPA 3.1 5 100 53 633 1052% 25 857 507% 

celkem 383 169 196 607 51% 97 504 25% 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

 

3.2.2.3 Vzdělávací infrastruktura – Regionální operační programy 

Regionální operační programy rovněž investovaly do vzdělávací infrastruktury, přičemž šlo primárně 

o investice do školských zařízení (základního, středního, popř. vyššího odborného vzdělávání). Oblasti 

podpory mají přesah i do klastru celoživotního vzdělávání. Způsob zahrnutí oblastí podpory do 
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programů se lišil. V některých případech byly vytvořeny samostatné oblasti podpor (ROP SV), resp. 

byly jejich součástí (ROP SZ), jinde podoblasti podpory (ROP Střední Morava), resp. byly součástí 

infrastruktury pro veřejné služby (ROP Moravskoslezsko) a v některých případech byla podpora 

zahrnuta v rámci oblastí podpory na rozvoj regionálních, venkovských středisek apod. (RP JV).  

Tabulka 18: Přehled finančního čerpání klíčových oblastí podpory vzdělávací infrastruktury 

Program/ oblast 
podpory 

alokace 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(%)  

Soukromé 
spolu-
financování 
Sml/Dod 
(%) 

Veřejné 
fin. prostř. 
celkem 
Proplaceno 
příjemcům 
včetně 
záloh (%) 

Veř. fin. 
prostředky – 
žádost  

(mil. Kč) 

Veř. fin. 
prostředky 
- žádost / 
Alokace 

ROP SZ 1.3  2 805,1 2 492,4 88,85 5,56 49,79 3 849,8 137,24 

ROP SM 2.2.3 396 820,67 207,22 10,53 174,86 2 377,0 600,24 

ROP MSK 2.1.1 300 155,0 51,65 3,71 0,00 292,8 97,60 

ROP JV 3.1 NR 1 383,6 NR 22,11 NR 2 000,0 NR 

ROP SV 4.2 119,4* 242,1 202,73 4,26 64,28 312,9 262,06 

celkem 3 620,5 5 093,6 140,69 10,74 76,65 8 832,5 243,96 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

* od ledna 2012 je navýšena celková alokace na 358,7 mil. Kč 

Výše alokací regionů do vzdělávací infrastruktury se také velmi lišila a také se u některých programů 

postupně zvyšovala. Celkem jsou zazávazkované projekty v rozsahu za 5,09 mld. Kč.  Celkem bylo 

podáno 295 žádostí a schváleno 156, dalších 21 žádostí je v hodnocení. 

Žadateli byly především kraje, obce (a jimi zřizované organizace), případně podnikatelské subjekty. 

Převážně se jednalo o školy a vzdělávací instituce.  

V rámci ROPů byly k 31.12. 2011 regenerovány a revitalizovány objekty určených pro vzdělávání 

v celkové ploše 54 818 m2.   

Projekty byly financovány často bez návaznosti na komplexní podporu jdoucí i do vzdělávacích 

programů a systémů, a byly tak omezeny na řešení aktuálních potřeb krajů a obcí (viz též následující 

kapitola a projekt Podklady pro Strategickou zprávu ČR 2009).   

Tabulka 19: Neuspokojená poptávka v oblasti primárního a sekundárního počátečního vzdělávání 

Program/ 
oblast podpory 

VFP 
žádost/
Alokace 

VFP celkem 
- Sml/Dod  

počet 
podanýc
h 
žádostí 

počet 
schvále
ných 
žádostí 

počet 
žádostí v 
hodnoce
ní 

VFP 
celkem 
Žádost 
(P1-P3) 

% 

VFP 
celke
m 
Žádost 
(N1)  
% 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N2+N3) 

% 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N4-
N8)  

 % 

ROP SZ 1.3  137,2 88,85 42 22 2 1,1 16,3 14,5 7,5 

ROP SM 2.2.3 600,2 207,22 131 49 0 0,0 25,2 36,7 1,9 

ROP MSK 2.1.1 97,6 51,65 11 5 6 46,7 0,0 0,0 0,0 

ROP JV 3.1 NR NR 64 44 13 18,1 0,0 0,4 10,7 

ROP SV 4.2 262,1 24,81 47 36 0 0,0 2,9 15,8 1,4 

celkem   244,0 140,69 295 156 21 6,1 14,0 16,8 6,2 
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Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

3.2.2.4 Interpretace výsledků dalších studií  

Klíčové studie zadané MMR se věnovaly i primárnímu a sekundárnímu počátečnímu vzdělávání, jedná 

se o podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 a střednědobé hodnocení NSRR. 

Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 

Zpráva obsahuje vyhodnocení jednotlivých prioritních témat, oblast vzdělávání je souhrnně 

posuzována jak pro oblast počátečního primárního a sekundárního, tak pro oblast terciérního 

vzdělávání. Oblast dalšího vzdělávání je částečně hodnocena a řešena v souvislosti s oblastí 

adaptability pracovní síly a zaměstnanosti (vzdělávání pracovníků ve výrobě, ale i na vzdělávání 

středního a vyššího managementu firem). S hodnoceními uvedenými v dokumentu se zpracovatel 

v zásadě identifikuje, jistým omezením se jeví určitá fragmentace dosud schválených intervencí, resp. 

absence podpory několika vybraných oblastí a také absence potřebné synergie mezi měkkými a 

investičními intervencemi. Negativně také ovlivňuje úspěšnost intervencí zpožděný začátek realizace 

OP, což především v oblasti systémových aktivit OP VK do značné míry přetrvává.  

Zpráva také upozorňuje na nedostatečnou efektivitu a účinnost financování infrastruktury pro rozvoj 

lidských zdrojů na úrovni regionů, kdy v důsledku podinvestovanosti vzdělávacích zařízení se 

prostřednictvím projektů ze strukturálních fondů hradí v převážné většině pouze obměna stávajících 

zařízení, případně se řeší akutní problémy se stářím objektů, či jejich nevyhovující stav. Přidaná 

hodnota těchto projektů v podobě faktické modernizace vzdělávacího systému je tak spíše 

výjimečným případem.  

Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce 

Programové období 2007 – 2013 

Střednědobé hodnocení pak přináší zhodnocení plnění indikátorů (především počtu podpořených 

osob a úspěšně podpořených osob), kde dochází ve vybraných indikátorech k překročení plánované 

cílové hodnoty, a to i výraznému. Otázkou zůstává způsob stanovení cílových hodnot monitorovacích 

indikátorů a způsob jejich plnění, přičemž současné nastavení monitorovacích indikátorů obtížně 

vyjadřuje kvalitu a intenzitu poskytnuté podpory. Zpráva dále shrnuje vývoj socioekonomických 

podmínek pro oblast vzdělávání, a to především porovnání let 2007 – 2010. Se zjištěními 

střednědobého hodnocení se zpracovatel této analýzy v zásadě ztotožňuje, závěry pro oblast 

počátečního vzdělávání primárního i sekundárního jsou obsahem dalšího textu analýzy. 

Při zpracování zprávy bylo čerpáno i z dalších studií, zejména pak: Ex-post evaluace RPS a JPD 

(MMR), Priority pro oblasti v gesci MŠMT v budoucím období kohezní politiky EU 2014 – 2020, 

„Analýza výzev OP VK uskutečněných v roce 2008“(MŠMT 2009).   

3.2.2.5 Shrnutí mikrostudií - Regionální diferenciace 

Regionální rozložení finančních prostředků je nerovnoměrné, a to jak na úrovni předložených žádostí 

i předložených projektů. Nerovnoměrnost se projeví, pokud zazávazkované prostředky vztáhneme 

k celkovému počtu osob v cílové skupině oblastí podpory, které směřují do primárního a 

sekundárního vzdělávání, na úrovni krajů. Touto skupinou jsou tedy žáci ZŠ, studenti SŠ a pedagogičtí 

pracovníci. Nicméně pokud hodnotíme pouze skupinu žáků a studentů, jsou nerovnosti menší. 
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Podpora aktivit v jednotlivých krajích je možná z projektů OP VK, a to jak z globálních grantů krajů 

(GG a následně grantové projekty), tak i prostřednictvím individuálních projektů (IPo a IPn). Rozdělení 

prostředků pro GG krajů je limitováno na každý kraj a výpočet byl proveden na základě počtu žáků v 

základních a středních školách v kraji. Rozdíly mezi jednotlivými kraji je tedy způsobena jak rozdílnou 

aktivitou žadatelů v jednotlivých krajích (jak v případě GP, tak rozhodně také aktivitou 

žadatelů/příjemců v IPo). Obdobně byly také na základě dohody ŘO a ZS (krajů) stanoveny rozložení a 

limity výdajů GG v oblasti podpory OP VK 1.3, tj. dle počtu žáků, nikoliv dle podle počtu 

pedagogických pracovníků. 

Tabulka 20: Přehled finančního čerpání dle krajů vzhledem k hlavním charakteristikám primárního a 
sekundárního počátečního vzdělávání 

 Kraj Veř. fin. 
prostředky – 
žádost 

(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(mil.Kč) 

VFP 

žádost / 

žáci, 

studenti 

ZŠ a SŠ 

VFP žádost / 

žáci, 

studenti, 

pedagogové 

ZŠ a SŠ 

VFP 

Sml/Dod / 

žáci, 

studenti ZŠ a 

SŠ 

VFP Sml / 

Dod /žáci, 

studenti, 

pedagogové 

ZŠ a SŠ 

ČR 58 555,4 14 369, 9 71 547 43 031 17 558 10 560 

Středočeský kraj 5 361,7 1 481,4 54 412 36 438 15 034 10 068 

Hlavní město Praha 6 947,1 1 025,3 90 439 47 166 13 347 6 961 

Jihočeský kraj 3 198,8 836,1 61 953 37 041 16 194 9 682 

Plzeňský kraj 2 747,1 690,7 63 137 38 785 15 875 9 752 

Karlovarský kraj 1 447,1 452,0 60 433 37 219 18 877 11 626 

Ústecký kraj 3 965,4 1 349,9 57 348 35 290 19 523 12 014 

Liberecký kraj 2 742,1 808,9 76 027 48 240 22 430 14 232 

Královéhradecký 
kraj 

3 171,1 901,1 70 189 41 610 19 944 11 824 

Pardubický kraj 2 938,1 751,0 69 223 42 199 17 693 10 786 

Kraj Vysočina 3 108,0 806,6 71 728 43 797 18 616 11 367 

Jihomoravský kraj 6 876,0 1 534,4 77 496 45 511 17 294 10 156 

Olomoucký kraj 4 960,9 1 149,5 98 888 58 052 22 913 13 451 

Zlínský kraj 3 560,4 869,7 74 358 44 251 18 162 10 809 

Moravskoslezský 
kraj 

7 531,6 1 713,2 74 546 45 030 16 957 10 243 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

Nejnižší relativní požadovaná podpora na jednoho žáka/studenta pocházela z kraje Středočeského, 

Ústeckého, Karlovarského, Jihočeského a Plzeňského (mezi 54 a 63 tis. Kč) a naopak Olomoucký kraj 

byl výrazně nejaktivnější, když v přepočtu požadoval na jednoho žáka/studenta téměř 100 tis. Kč. 

Nejvyšší relativní získaná podpora na žáka/studenta plynula do kraje nejaktivnějšího Olomouckého 

kraje (necelých 23 tis. Kč) a nejnižší do Hl. m. Prahy a krajů Středočeského a Jihočeského (13 až 

16 tis. Kč).  

Nejnižší relativní požadovaná podpora na jednoho žáka/studenta/pedagogického pracovníka 

pocházela z kraje Ústeckého, a Středočeského Jihočeského a Karlovarského (mezi 35 a 37 tis. Kč) a 

naopak Olomoucký kraj byl nejaktivnější, když v přepočtu požadoval na jednoho 

žáka/studenta/pedagogického 58 tis. Kč. Nejvyšší relativní získaná podpora na 
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žáka/studenta/pedagogického pracovníka plynula do kraje nejaktivnějšího Olomouckého kraje (přes 

13 tis. Kč) a nejnižší do Jihočeského kraje a Hl. m. Prahy (pod 7 tis. Kč). 

Graf 11: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho žáka/studenta 

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

Graf 12: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho 
žáka/studenta/pedagogického pracovníka 

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 
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Z výše uvedených hodnot (a na základě výpočtu variačního koeficientu mezi požadovanou a 

zazávazkovanou podporu jak na jednoho žáka/studenta, tak na jednoho 

žáka/studenta/pedagogického pracovníka) se tedy ukazuje: 

• Vysoká nerovnoměrnost rozdělovaných finančních prostředků 

• Regionální rozdíly mezi podporou na jednoho žáka/studenta se sníží (vyšší jsou v žádostech a 

nižší v získané podpoře) 

• Naopak regionální rozdíly mezi podporou celé cílové skupiny (žáci/studenti/pedagogové) se 

zvýší (jsou v žádostech nižší než v získané podpoře) 

• Vyšší rozdíly (nerovnoměrnost) mezi požadovanou podporou na jednoho 

žáka/studenta/pedagogického pracovníka a podporou na jednoho žáka/studenta 

• Vyšší rozdíly (nerovnoměrnost) mezi zazávazkovanou podporou na celou cílovou skupinu 

(žáci/studenti/pedagogičtí pracovníci)a podporou na jednoho žáka/studenta 

• Nelze pozorovat jasnou vazbu mezi aktivitou žadatelů a získanými (zazávazkovanými) 

prostředky  
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3.2.3 Tematický klastr počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu 

3.2.3.1 Finanční hodnocení intervencí  

Do oblasti terciárního vzdělávání směřuje v současném programovém období podpora ze 3 

operačních programů. Nevýznamnější je podpora poskytovaná z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, územně doplňková a současně řádově nižší je podpora poskytovaná 

z programu Praha Adaptabilita. Současně je v rámci tohoto klastru brána v úvahu podpora 

infrastruktury pro výuku na vysokých školách, plynoucí z Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace. Její výše v absolutní hodnotě logicky převyšuje jednotlivé neinvestiční oblasti podpor.  

Celková výše podpory neinvestičních aktivit, která může být v programovém období 2007 – 2013 

v klíčových oblastech podpory směřujících do terciárního vzdělávání využita, dosahuje 10,9 mld. Kč36, 

z čehož až 80 %37 připadá na OP VK. Infrastrukturální investice (Operační program VaVpI, ERDF) pak 

tvoří druhou část podpory s alokací 12,6 mld. Kč.  

Tabulka 21: Přehled finančního čerpání klíčových oblastí podpory v oblasti Počáteční vzdělávání: terciární 
vzdělávání, včetně výzkumu 

Program/ 
oblast 
podpory 

Alokace 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(%)  

Soukromé 
spolu-
financování 
Sml/Dod (%) 

Veřejné fin. 
prostř. 
celkem 
Proplaceno 
příjemcům 
včetně 
záloh (%) 

Veř. fin. 
prostředky – 
žádost (mil. 
Kč) 

Veř. fin. 
prostředky 
- žádost / 
Alokace 

OPVK 2.1 456,8 106,3 23,3 0,0 13,9 539,7 118,1 

OPVK 2.2 7 757,5 7 018,2 90,5 0,0 28,9 21 889,2 282,2 

OPVK 4.2 503,4 515,7 102,4 0,0 34,3 634,5 126,0 

OPPA 1.1 1 246,1 945,5 75,9 3,4 64,5 6 316,1 506,9 

OPPA 3.1* 951,4 696,8 73,2 0,0 59,6 3 902,4 410,2 

OPVaVpI 
4.1 12 606,4 10 825,3 85,9 14,0 22,7 14 020,0 111,2 

celkem 23 521,6 20 107,7 85,5 7,7 28,5 47 301,9 201,1 

* OPPA: Oblast podpory 3.1 zahrnuje primární, sekundární i terciární vzdělávání. Na základě přehledu projektů 
projekty směřující na terciární vzdělávání jsou v rozsahu cca ½. V tabulce jsou však uvedeny celkové hodnoty, 
protože i alokace je společná. Podpora vzhledem k OPVK je rovněž velmi nízká. 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

                                                           
36

 Včetně podpory terciérního vzdělávání v oblasti podpory 3.1 v OPPA. Alokace není členěna.  
37

 Kalkulováno včetně podpory terciérního vzdělávání v oblasti podpory 3.1 v OPPA. Z přehledu projektů OPPA 
byla podpora, kterou získaly VOŠ/VŠ a další příjemci mimo ZŠ/SŠ, odhadnuta, na cca ½.  
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K 5. 1. 2012 bylo zazávazkováno přes 85 % alokace a proplaceno bylo necelých 39 % alokace v

tematické oblasti. K 5. 1. 2012 bylo navíc v

(viz též následující graf). Alokace, která zbývá k

podpor, tvoří cca 8,5 % z celkové alokace analyzovaných oblastí 

proplacených prostředků je nejpokročilejší realizace OPPA, problematická je situace s

proplacených prostředků v OP VK, zejména pak oblasti podpory 2.1. U oblasti podpory 4.1. OP VaVpI 

je vzhledem k povaze investičních proj

pokrokem u obdobných programů. 

Graf 13: Rozložení základní finančního čerpání klíčových oblastí podpory v
terciární vzdělávání, včetně výzkumu

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k

O oblast počátečního terciárního vzdělávání je enormně vysoký zájem, poptávka u všech oblastí 

podpor přesáhla alokaci prostředků. Čtyř

oblastí podpor OPPA39, což podporuje výborné hodnocení potenciální absorpční kapacity. 

V případě tří oblastí podpor OP VK je průměrný převis poptávky vyčíslen na 175 % alokace, 

s dominancí oblasti podpory 2.2 

prohloubení diverzifikace vysokých škol, kde byl zaznamenán převis poptávky ve výši 2,8

alokace. Naopak nejmírnější převis byl zaznamenán u

vzdělávání, zaměřené na zkvalitnění vzdělávání na vyšších odb

překročila nabízenou alokaci o cca 20 %.

U investiční komponenty klastru Terciární vzdělávání byl zaznamenán pouze mírný převis poptávky o 

cca 11 %. Poptávku ale nelze hodnotit jako potenciálně nedostatečnou, neboť způsob alok

obsahuje stanovení stropů pro potenciální žadatele 

studentů, výsledků vědecko-výzkumné činnosti a dalších dílčích kritérií. 

Vzhledem k vysokému počtu potenciálních žadatelů 

následovány zejména v oblastech podpory OP VK 2.1 a 2.2 podnikatelskými subjekty, je zde i 
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 Stavy P1 až P3 
39

 Včetně podpory terciérního vzdělávání v
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5. 1. 2012 bylo zazávazkováno přes 85 % alokace a proplaceno bylo necelých 39 % alokace v

2012 bylo navíc v procesu hodnocení projektů38 v celkové výši 1,4 mld. Kč 

(viz též následující graf). Alokace, která zbývá k závazkování pro budoucí výzvy a dočerpání oblastí 

celkové alokace analyzovaných oblastí podpor. Z

proplacených prostředků je nejpokročilejší realizace OPPA, problematická je situace s

OP VK, zejména pak oblasti podpory 2.1. U oblasti podpory 4.1. OP VaVpI 

povaze investičních projektů čerpání na obvyklé úrovni ve srovnání s

pokrokem u obdobných programů.  

: Rozložení základní finančního čerpání klíčových oblastí podpory v oblasti Počáteční vzdělávání: 
terciární vzdělávání, včetně výzkumu 

 

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

oblast počátečního terciárního vzdělávání je enormně vysoký zájem, poptávka u všech oblastí 

podpor přesáhla alokaci prostředků. Čtyř- až pěti-násobný převis poptávky je zaznamenám u obou 

, což podporuje výborné hodnocení potenciální absorpční kapacity. 

případě tří oblastí podpor OP VK je průměrný převis poptávky vyčíslen na 175 % alokace, 

dominancí oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, zaměřené na zvýšení kvality

prohloubení diverzifikace vysokých škol, kde byl zaznamenán převis poptávky ve výši 2,8

alokace. Naopak nejmírnější převis byl zaznamenán u OP VK v oblasti podpory 2.1 

a zkvalitnění vzdělávání na vyšších odborných školách, kde poptávka 

překročila nabízenou alokaci o cca 20 %.  

U investiční komponenty klastru Terciární vzdělávání byl zaznamenán pouze mírný převis poptávky o 

cca 11 %. Poptávku ale nelze hodnotit jako potenciálně nedostatečnou, neboť způsob alok

obsahuje stanovení stropů pro potenciální žadatele – vysoké školy – v závislosti na indexech počtu 

výzkumné činnosti a dalších dílčích kritérií.  

vysokému počtu potenciálních žadatelů – primárně vzdělávací a vý

oblastech podpory OP VK 2.1 a 2.2 podnikatelskými subjekty, je zde i 
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5. 1. 2012 bylo zazávazkováno přes 85 % alokace a proplaceno bylo necelých 39 % alokace v této 

celkové výši 1,4 mld. Kč 

závazkování pro budoucí výzvy a dočerpání oblastí 

podpor. Z hlediska podílu 

proplacených prostředků je nejpokročilejší realizace OPPA, problematická je situace s podílem 

OP VK, zejména pak oblasti podpory 2.1. U oblasti podpory 4.1. OP VaVpI 

ektů čerpání na obvyklé úrovni ve srovnání s finančním 

oblasti Počáteční vzdělávání: 

oblast počátečního terciárního vzdělávání je enormně vysoký zájem, poptávka u všech oblastí 

násobný převis poptávky je zaznamenám u obou 

, což podporuje výborné hodnocení potenciální absorpční kapacity.  

případě tří oblastí podpor OP VK je průměrný převis poptávky vyčíslen na 175 % alokace, 

Vysokoškolské vzdělávání, zaměřené na zvýšení kvality a 

prohloubení diverzifikace vysokých škol, kde byl zaznamenán převis poptávky ve výši 2,8 násobku 

oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné 

orných školách, kde poptávka 

U investiční komponenty klastru Terciární vzdělávání byl zaznamenán pouze mírný převis poptávky o 

cca 11 %. Poptávku ale nelze hodnotit jako potenciálně nedostatečnou, neboť způsob alokace zde 

závislosti na indexech počtu 

primárně vzdělávací a výzkumné instituce, 

oblastech podpory OP VK 2.1 a 2.2 podnikatelskými subjekty, je zde i 

OPPA. Oblast není členěna.  
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enormně vysoký počet podaných žádostí, a to 3736, přičemž schváleno jich dosud bylo cca 25 %, tj. 

každá čtvrtá (další jsou v procesu schvalování).  

Velmi vysoký je počet žádostí v oblasti podpory OP VK 2.2 (Rozvoj vysokých škol, podáno 1363 

žádostí) a OPPA 1.1 (Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, podáno 1474 žádostí). Vysoký počet 

žádostí je dán způsobem realizace této oblasti podpory. U oblasti podpory OP VaVpI 4.1 je naopak 

logicky nízký počet žadatelů, což odpovídá způsobu realizace této oblasti podpory zaměřené na 

vysoké školy a rozvoje jejich infrastruktury.  

Projekty v oblasti terciárního vzdělávání mají nevyrovnanou chybovost žádostí. Podíl žádostí 

vyřazených na formálních kritériích a kritériích přijatelnosti je vysoký u OPPA 1.1 (cca 27 %), resp. u 

OPPA 3.1 a OP VK 2.1 (41 %). Naopak uspokojivá nízká míra chybovosti je zaznamenána u OP VK 2.2 

(Rozvoj vysokých škol, cca 8,6 %), což hovoří pro vyšší kvalitu projektů předkládaných vysokými 

školami.  

Tabulka 22: Neuspokojená poptávka v oblasti Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání, včetně výzkumu 

Program/ 
oblast 
podpory 

VFP 
žádost/
Alokace 

VFP 
celkem - 
Sml/Dod  

počet 
podanýc
h žádostí 

počet 
schválený
ch žádostí 

počet 
žádostí v 
hodnocení 

VFP 
celkem 
Žádost 
(P1-P3) 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N1)  

VFP 
celkem 
Žádost 
(N2+N3) 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N4-N8)  

OPVK 2.1 118,1 23,3 114 28 42 35,5 11,4 28,4 0,0 

OPVK 2.2 282,2 90,5 1363 477 27 2,8 4,3 37,4 16,5 

OPVK 4.2 126,0 102,4 8 6 0 0,0 0,0 7,6 7,5 

OPPA 1.1 506,9 75,9 1474 264 52 2,6 21,7 56,4 1,1 

OPPA 3.1 410,2 73,2 740 142 41 4,8 13,1 61,8 0,4 

OPVaVpI 4.1 111,2 85,9 37 29 1 1,7 1,3 5,3 14,0 

celkem 201,1 85,5 3736 946 163 3,0 6,5 31,9 12,1 

* OPPA: Oblast podpory 3.1 zahrnuje primární, sekundární i terciární vzdělávání. Na základě přehledu projektů 
projekty směřující na terciární vzdělávání jsou v rozsahu cca ½. V tabulce jsou však uvedeny celkové hodnoty, 
protože i alokace je společná. Podpora vzhledem k OPVK je rovněž velmi nízká. 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

 

Ve struktuře žadatelů zcela dominují, v souladu se zaměřením oblasti podpory, vzdělávací a 

výzkumné instituce40, další školská zařízení jsou navíc i ve skupině neziskového sektoru a 

podnikatelských subjektů. Mezi příjemci pak dochází ještě k větší dominanci vzdělávacích zařízení, 

jiné subjekty jsou tedy poměrově méně úspěšné (např. komory, profesní a zájmová sdružení, 

podnikatelské subjekty). 
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 Včetně kategorie „ostatní“ v MSC2007, kterou v oblastech podpory primárního a sekundárního vzdělávání 
tvoří téměř absolutně vzdělávací instituce. 
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Graf 14: Struktura podaných a schválených žádostí dle typu žadatele (počty)

Zdroj: Data z MSC2007 k 5. 1. 2012 

K počátku roku 2012 bylo v procesu schvalování 163 projektů. 

 

Graf 15: Struktura požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky)

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k

 

Co se týče rozdělení finančních prostředků, tak logicky nejvyšší požadavky i největší získaný objem 

dotací směřuje na vzdělávací a výzkumná zařízení. Jejich podíl na získaných prostředcích je ještě 

významnější. Uvedený poznatek je však ovlivněn tím, že jso

alokované na investiční projekty v

Stran finančního hodnocení je tedy možné uvést následující shrnutí:

• Podíl alokace, který je k 

uspokojivý. 
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procesu schvalování 163 projektů.  

: Struktura požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky)

 

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

Co se týče rozdělení finančních prostředků, tak logicky nejvyšší požadavky i největší získaný objem 

dotací směřuje na vzdělávací a výzkumná zařízení. Jejich podíl na získaných prostředcích je ještě 

významnější. Uvedený poznatek je však ovlivněn tím, že jsou v rámci klastru započítány prostředky 

alokované na investiční projekty v rámci OP VaVpI, kde jsou jedinými příjemci vysoké školy. 

Stran finančního hodnocení je tedy možné uvést následující shrnutí: 

 5. 1. 2012 v analyzovaných oblastech podpor závazkován, je vysoký a 
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: Struktura požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky) 

Co se týče rozdělení finančních prostředků, tak logicky nejvyšší požadavky i největší získaný objem 

dotací směřuje na vzdělávací a výzkumná zařízení. Jejich podíl na získaných prostředcích je ještě 

rámci klastru započítány prostředky 

rámci OP VaVpI, kde jsou jedinými příjemci vysoké školy.  

analyzovaných oblastech podpor závazkován, je vysoký a 
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• Podíl proplacených prostředků, které charakterizují průběh administrace projektů, je 

nerovnoměrný. Objem proplacených prostředků je nejvyšší u oblastí podpor OPPA (zde je 

nutno vzít v úvahu, že alokace a proplacené prostředky zahrnují i projekty zaměřené na 

počáteční vzdělávání, zatímco u OP VK je velmi nízký podíl vyplacených prostředků v oblasti 

podpory 2.1. Vyšší odborné vzdělávání.  

• Zřetelná je vyšší úspěšnost a nižší chybovost u projektů předkládaných vzdělávacími a 

výzkumnými zařízeními (vysokými školami). Stran aktivity a úspěšnosti i mezi vysokými 

školami lze vysledovat rozdíly (viz vysoce nadprůměrné výsledky Univerzity Palackého 

Olomouc)  

• Převis poptávky, a tedy i zájem o realizaci příslušného typu aktivit (a tedy i potenciální 

absorpční kapacita) je vysoký zejména v oblastech podpor OP VK 2.2 Vysokoškolské 

vzdělávání a OPPA 1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a 3.1 Modernizace počátečního 

vzdělávání.  

3.2.3.2 Věcné hodnocení intervencí EU v oblasti počátečního vzdělávání: terciárního včetně 

výzkumu 

Vyhodnocované oblasti podpor jsou zasazeny do kontextu vývoje terciárního vzdělávání a doposud 

zpracovaných koncepčních materiálů, jako je Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a mj. 

Bílá kniha terciárního vzdělávání 41přijatá usnesením vlády ČR č. 111 ze dne 26. ledna 2009, a to 

zejména u následujících okruhů aktivit, které jsou klíčové pro zvýšení kvality a relevance výzkumu a 

vzdělávání na vysokých školách:  

• Spolupráce s praxí, zvyšování relevance vzdělání a uplatnitelnosti absolventů, včetně zapojení 

odborníků z praxe do výuky, stáží studentů u potenciálních zaměstnavatelů, inovací 

studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce, spolupráce s 

uživateli výsledků VaV, podporou podnikavosti u studentů, propojování vzdělávání studentů s 

jejich vlastní výzkumnou a inovační činností.  

• Zkvalitňování vnitřního řízení VŠ, včetně opatření k profesionalizaci řízení VŠ, zavádění 

principů strategického plánování a řízení, posilování „třetí role“ VŠ (větší zapojování do 

regionálního rozvoje, zlepšování řízení v otázkách spolupráce s aplikační sférou, správy a 

využití duševního vlastnictví), zkvalitňování personální politiky a personální práce, včetně 

zavádění jasných pravidel pro kariérní růst atp.  

• Spolupráce se zahraničím, včetně zapojení odborníků ze zahraničí do výuky, stáže studentů v 

zahraničí, zvyšování podílu Ph.D. studentů ze zahraničí, podílu výzkumníků ze zahraničí, resp. 

výzkumníků, kteří získali akademické hodnosti v kvalitních výzkumných a vzdělávacích 

institucích v zahraničí.  

• Aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání, nabídka kurzů a zájem o nabízené kurzy, zvyšování 

počtu absolventů.  

Výdajové kategorie 
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 K datu zpracování této analýzy nebyla k dispozici schválená verze aktuální strategie rozvoje terciárního 
vzdělávání ani věcný záměr příslušné legislativy. Bílá kniha z roku 2008 je tak pouze referenčním materiálem 
s omezenou aktuálností.  
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V oblasti terciárního vzdělávání směřoval nejvyšší podíl neinvestičních finančních prostředků do 

výdajové kategorie 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a 

odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků, a to 

7,9 mld. Kč (zazávazkovaná alokace). Nejvyšší podíl zde směřoval z oblasti podpory 2.2 OP VK – 6,8 

mld. Kč. Zbývající kategorie byly spíše doplňkové, přičemž se jednalo zejména o projekty směřující k 

rozvoji lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací vzdělávání (kategorie 74) a podpory podnikání 

a inovací (kategorie 62).  

Investiční prostředky programu VaVpI jsou soustředěny na budování a rozvoj infrastruktury pro 

výzkum a technologický rozvoj (kategorie 2), což dokumentuje následující tabulka.  

Tabulka 23: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů a jednotlivých programů 

Program/ 
oblast 
podpory 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(mil. Kč) 

2: 
Infrastruktura 
pro výzkum a 
technologický 
rozvoj

42
 (mil. 

Kč) 

12: 
Informační a 
komunikační 
technologie 
(TEN-ICT) 
(mil. Kč) 

62: Vytváření 
systémů a 
strategií 
celoživotního 
vzdělávání v 
podnicích

43
 

(mil. Kč) 

68: 
Podpora 
samostatné 
výdělečné 
činnosti a 
zakládání 
podniků 
(mil. Kč) 

72: 
Navrhování, 
zavádění a 
provádění 
reforem 
systémů 
vzdělávání 
a odborné 
přípravy

44
 

(mil. Kč) 

73: 
Opatření 
na zvýšení 
celoživotní 
účasti na 
vzdělávání 
a odborné 
přípravě

45
 

(mil. Kč) 

74: Rozvoj 
lidského 
potenciálu 
v oblasti 
výzkumu 
a inovací

46
 

(mil. Kč) 

OPVK 2.1 106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106,3 0,0 0,0 

OPVK 2.2 6 944,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 857,0 0,0 87,0 

OPVK 4.2 538,7 0,0 0,0 0,0 0,0 538,7 0,0 0,0 

OPPA 1.1 945,5 0,0 0,0 797,4 62,6 0,0 0,0 85,5 

OPPA 3.1 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0 443,6 250,6 2,6 

OPVaVpI 4.1 10 892,5 10 703,1 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

celkem 20 123,7 10 703,1 189,4 797,4 62,6 7 945,5 250,6 175,1 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

                                                           
42 2: Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních 

počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie 
43 62: Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro 

zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací 
44 72: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet 

zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a 
neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků 
45 73: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím 

opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení rozdělování předmětů na 
základě rozdílů mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosnosti a kvality základního, odborného a terciárního 
vzdělávání a odborné přípravy 
46 74: Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního 

studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými 
středisky a podniky 
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Následující graf rovněž dokumentuje dominanci výdajové kategorie 72, a to

infrastrukturních investic VaVpI. Dominantní zaměření tímto směrem v

dosavadním i aktuálním potřebám terciárního vzdělávání, což dokumentují analytické materiály 

uvedené v kapitole 3.1 této studie.

Graf 16: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k

 

Klíčové indikátory 

Oblasti podpory v terciárním vzdělávání jsou monitorovány prostřednictvím velkého množství 

indikátorů (týká se především OPVK), které nicméně zcela nedokumentují realizované projekty a 

jejich zaměření a výstupy a výsledky. Dopadové indikátory ještě nejsou 

Klíčovým indikátorem společným pro většinu analyzovaných oblastí podpor je počet podpořených 

osob. Přestože oblasti podpor v

projektů, není ve strategii programu OPPA plá

Pro oblast podpory 2.1. OP VK Vyšší odborné vzdělávání jsou cílové hodnoty tohoto indikátoru 

dosaženy z 38 %, pokrok v realizaci však lze vzhledem k

U ostatních oblastí podpor zazávazkované výstupové indikátory dokumentující počty podpořených 

osob již překročily celkové cílové hodnoty, z

Indikátor Počet úspěšně podpořených osob

charakterem se jedná o indikátor, jehož plnění je dosahováno a příjemci hlášeno obvykle na konci 

projektu.  

Klíčovým problém indikátorů týkajících se vzdělávání obecně je však nerozlišení dosažených hodnot 

(v celkových hodnotách v MSC2007+) podpory mezi student

vzdělávací program a mezi studenty, kteří jsou evidováni jakožto podpořené osoby v

týkajících např. zlepšení, třeba i parciálního, práce a fungování školy.
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Následující graf rovněž dokumentuje dominanci výdajové kategorie 72, a to

infrastrukturních investic VaVpI. Dominantní zaměření tímto směrem v

dosavadním i aktuálním potřebám terciárního vzdělávání, což dokumentují analytické materiály 

kapitole 3.1 této studie.  

: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů 

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

terciárním vzdělávání jsou monitorovány prostřednictvím velkého množství 

indikátorů (týká se především OPVK), které nicméně zcela nedokumentují realizované projekty a 

jejich zaměření a výstupy a výsledky. Dopadové indikátory ještě nejsou samozřejmě k

Klíčovým indikátorem společným pro většinu analyzovaných oblastí podpor je počet podpořených 

osob. Přestože oblasti podpor v klastru terciární vzdělávání jsou realizovány obdobnými typy 

projektů, není ve strategii programu OPPA plánována cílová hodnota tohoto indikátoru. 

OP VK Vyšší odborné vzdělávání jsou cílové hodnoty tohoto indikátoru 

realizaci však lze vzhledem k zazávazkovaným prostředkům očekávat. 

zazávazkované výstupové indikátory dokumentující počty podpořených 

osob již překročily celkové cílové hodnoty, z toho někdy velmi výrazně (viz následující tabulka). 

Počet úspěšně podpořených osob je plněn na nižších hodnotách, nicméně svým 

jedná o indikátor, jehož plnění je dosahováno a příjemci hlášeno obvykle na konci 

Klíčovým problém indikátorů týkajících se vzdělávání obecně je však nerozlišení dosažených hodnot 

MSC2007+) podpory mezi studenty, kteří přímo využívají nový/zkvalitněný 

vzdělávací program a mezi studenty, kteří jsou evidováni jakožto podpořené osoby v

týkajících např. zlepšení, třeba i parciálního, práce a fungování školy. 

53%

2: Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj 

12: Informační a komunikační technologie (TEN

62: Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v 
podnicích

68: Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků

72: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů 
vzdělávání a odborné přípravy 

73: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a 
odborné přípravě

74: Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací
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Následující graf rovněž dokumentuje dominanci výdajové kategorie 72, a to i se zahrnutím 

infrastrukturních investic VaVpI. Dominantní zaměření tímto směrem v podstatě odpovídá 

dosavadním i aktuálním potřebám terciárního vzdělávání, což dokumentují analytické materiály 

 

terciárním vzdělávání jsou monitorovány prostřednictvím velkého množství 

indikátorů (týká se především OPVK), které nicméně zcela nedokumentují realizované projekty a 

samozřejmě k dispozici.  

Klíčovým indikátorem společným pro většinu analyzovaných oblastí podpor je počet podpořených 

klastru terciární vzdělávání jsou realizovány obdobnými typy 

nována cílová hodnota tohoto indikátoru.  

OP VK Vyšší odborné vzdělávání jsou cílové hodnoty tohoto indikátoru 

zazávazkovaným prostředkům očekávat.  

zazávazkované výstupové indikátory dokumentující počty podpořených 

toho někdy velmi výrazně (viz následující tabulka).  

je plněn na nižších hodnotách, nicméně svým 

jedná o indikátor, jehož plnění je dosahováno a příjemci hlášeno obvykle na konci 

Klíčovým problém indikátorů týkajících se vzdělávání obecně je však nerozlišení dosažených hodnot 

y, kteří přímo využívají nový/zkvalitněný 

vzdělávací program a mezi studenty, kteří jsou evidováni jakožto podpořené osoby v projektech 

2: Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj 

12: Informační a komunikační technologie (TEN-ICT)

62: Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v 

68: Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků

72: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů 
vzdělávání a odborné přípravy 

73: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a 

74: Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací
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Slabinou stávajícího systému vykazování indikátorů je vysoká míra vnitřní diferenciace výstupů – mj. 

u klíčového indikátoru „Počet podpořených osob“ nelze určit jakou kvalitu a intenzitu podpory daná 

„podpořená osoba“ získala, zda šlo o využití nového vzdělávacího programu či jednorázovou aktivitu 

(např. exkurze). Shodně pak lze posuzovat i indikátor „Počet nově vytvořených / inovovaných 

produktů“. Tento fakt výrazně snižuje vypovídací hodnotu a hodnotitelnost naplnění cílů programu. 

Tento poznatek platí jak pro terciární vzdělávání, tak i pro oblast počátečního vzdělávání.  

Tabulka 24: Přehled plnění hlavních indikátorů 

Program/oblast podpory Počet podpořených osob - celkem 

  
Cílová hodnota  

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce v % 

Dosažená 
hodnota  

Dosažená 
hodnota v % 

OPVK 2.1 7 200,0 3 783,0 52,5 2 745,0 38,1 

OPVK 2.2 127 200,0 453 788,0 356,7 198 427,0 156,0 

OPVK 4.2 0,0 600,0 - 536,0 - 

OPPA 1.1 0,0 37 626,0 - 30 425,0 - 

OPPA 3.1 0,0 71 394,0 - 42 014,0 - 

celkem 134 400 567 191 422,0  274 147 204,0  

Program/oblast podpory Počet úspěšně podpořených osob 

  
Cílová hodnota 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce v % 

Dosažená 
hodnota 

Dosažená 
hodnota v % 

OPVK 2.1 6 000,0 2 980,0 49,7 1 812,0 30,2 

OPVK 2.2 114 480,0 332 288,0 290,3 114 897,0 100,4 

OPVK 4.2 - - - -  

OPPA 1.1 5 100,0 32 787,0 642,9 23 575,0 462,3 

OPPA 3.1 5 100,0 53 633,0 1 051,6 25 857,0 507,0 

celkem 130 680 421 688 322,7  166 141 127,1  

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

 

3.2.3.3 Interpretace výsledků dalších studií 

Dle zadání MMR byly pro zhodnocení kontextu a vývoje využity klíčové studie „Podklady pro 

strategickou zprávu ČR 2009“ a „Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace NSRR“. Terciární 

vzdělávání má přímou vazbu na oblast výzkumu a vývoje, jeho rozvoj je podmíněn provázaností 

infrastrukturních investic (podmínky pro rozvoj terciárního vzdělávání) i investic do kvality celého 

systému, produkujícího kvalitní a konkurenceschopné lidské zdroje pro výzkum a vývoj.   

Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 

Zpráva obsahuje vyhodnocení jednotlivých prioritních témat, průmět oblasti terciárního vzdělávání 

lze nalézt v hodnocení cílů „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“, a rámcově též 

„Konkurenceschopná česká ekonomika“. Vzdělávání je posuzováno společně pro celý řetězec, tj. 

počáteční vzdělávání primární, sekundární i terciární, s vazbou na trh práce.   

S hodnoceními uvedenými v dokumentu se zpracovatel v zásadě identifikuje, je nutno vzít v úvahu 

deklarované zaostávání podnikatelského sektoru v netechnických kompetencích, což dle autorů brzdí 
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možnou účinnou aplikaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Tento poznatek lze brát v úvahu pro 

návrhy jak v oblasti terciárního vzdělávání, tak i dalšího vzdělávání. Výše uvedené je rovněž 

důsledkem nedostatečné koordinace a provázanosti napříč operačními programy, kdy jsou investice 

do VaV infrastruktury, infrastruktury pro výuku na vysokých školách následně neinvestiční aktivity 

pro kvalitu přípravy a rozvoje lidských zdrojů provázeny přetrvávajícími institucionálními bariérami. 

Dalším faktorem omezujícím možné dopady a účinky podpory je nedostatek potřebné synergie mezi 

měkkými a investičními intervencemi. Tento poznatek se projevuje mj. i u dalšího vzdělávání.  

Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce 

Programové období 2007 – 2013 

Střednědobé hodnocení obsahuje plnění indikátorů (především počtu podpořených osob a úspěšně 

podpořených osob), kde dochází ve vybraných indikátorech k překročení plánované cílové hodnoty. 

Zpráva však současně hovoří o problematickém nastavení hodnot indikátorů a jejich plnění, což se 

promítá i do doporučení v této zprávě – současné nastavení monitorovacích indikátorů obtížně 

vyjadřuje kvalitu a intenzitu poskytnuté podpory. Zpráva dále shrnuje vývoj socioekonomických 

podmínek pro oblast vzdělávání, a to především porovnání let 2007 – 2010. Se zjištěními 

střednědobého hodnocení se zpracovatel této analýzy v zásadě ztotožňuje.  

Pro oblast terciárního vzdělávání byly údaje a informace čerpány z dalších dokumentů, studií a 

analýz, mj. „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

falší tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015“, dále „Strategie celoživotního 

učení ČR“, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2007), Národní inovační strategie, schválené 

Usnesením vlády ČR č. 714 ze dne 27. září 2011. Jedním ze zdrojů přijatých vládou ČR je i Bílá kniha 

terciárního vzdělávání, přijatá usnesením vlády ČR č. 111 ze dne 26. ledna 2009. Vzhledem k její 

neaktuálnosti bylo nutné zohlednit i dílčí informace z průběhu reformy vysokého školství ve stavu k 

lednu 2012. Pro oblast vysokého školství a podpory jeho dalšího rozvoje je neexistence aktuální 

ucelené strategie a legislativního základu limitující. 

 

3.2.3.4 Shrnutí mikrostudií - Regionální diferenciace 

Regionální rozložení finančních prostředků je nerovnoměrné, a to jak na úrovni předložených žádostí 

i předložených projektů. Nerovnoměrnost se projeví, pokud zazávazkované prostředky vztáhneme 

k celkovému počtu osob v cílové skupině oblastí podpory, které směřují do primárního a 

sekundárního vzdělávání, na úrovni krajů. Touto skupinou jsou tedy studenti VŠ, pracovníci VŠ, VaV. 

Nicméně pokud hodnotíme pouze skupinu žáků a studentů, jsou nerovnosti menší.  
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Tabulka 25: Přehled finančního čerpání dle krajů vzhledem k hlavním charakteristikám Počáteční vzdělávání: 
terciární vzdělávání, včetně výzkumu 

 Kraj Veř. fin. 
prostředky – 
žádost   

(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 

 (mil. Kč) 

VFP žádost / 
studenti VŠ, 
pracovníci 
VŠ, VaV 

VFP žádost / 
studenti VŠ 

VFP 
Sml/Dod / 
studenti VŠ, 
pracovníci 
VŠ, VaV 

VFP Sml / 
studenti VŠ 

ČR 47 301,9 20 107,7 102 094,9 117 886,1 43 399,9 5 0112,6 

Středočeský kraj 661,8 167,9 135 827,9 333 558,1 34 469,1 8 4647,2 

Hlavní město Praha 10 385,1 1 699,2 55 636,0 64 570,7 9 103,3 1 0565,2 

Jihočeský kraj 1 714,8 867,2 99 394,6 112 564,0 50 264,7 5 6924,6 

Plzeňský kraj 2 851,6 1 149,2 149 687,5 173 151,3 60 322,7 6 9778,4 

Karlovarský kraj 162,4 46,2 148 029,6 156 186,8 42 080,5 4 4399,3 

Ústecký kraj 1 143,7 493,3 97 380,1 108 149,3 42 004,0 4 6649,2 

Liberecký kraj 1 618,0 794,4 147 029,6 171 161,1 72 189,3 8 4037,5 

Královéhradecký 
kraj 1 633,8 849,2 158 204,2 183 363,9 82 227,2 9 5304,1 

Pardubický kraj 1 722,3 967,4 136 511,3 162 417,7 76 675,5 9 1226,5 

Kraj Vysočina 292,9 75,1 74 564,5 85 240,4 19 123,2 2 1861,3 

Jihomoravský kraj 12 975,9 7 300,7 138 509,2 159 477,7 77 930,2 8 9727,8 

Olomoucký kraj 6 801,6 2 700,7 253 472,6 286 647,8 100 647,3 11 3820,3 

Zlínský kraj 1 333,7 780,5 91 133,2 101 709,2 53 330,7 5 9519,7 

Moravskoslezský 
kraj 4 004,4 2 216,8 80 720,2 89 971,6 44 685,5 4 9806,9 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

 

Nejnižší relativní požadovaná podpora na jednoho studenta/pracovníka VaV pocházela z pražského 

regionu (55,6 tis. Kč), z mimopražských regionů z kraje Vysočina (cca 74,5 tis. Kč). Uvedené údaje 

souvisí na jedné straně s koncentrací škol a vzdělávacích zařízení, které jsou hlavní skupinou žadatelů 

o podporu v rámci terciárního klastru, na druhé straně tyto údaje dokumentují nerovnoměrnost 

rozložení podpory s podstatně nižší koncentrací prostředků v programu OPPA pro hlavní město 

Prahu.  

Při stávajícím způsobu národního financování VOŠ i vysokých škol přitom cca 80 % prostředků plyne 

z tzv. normativů na studenta47, tj. není zohledňována působnost žadatele dle regionů. 

Pro čerpání prostředků je důležitá i aktivita samotných žadatelů, což lze dokumentovat na 

dominantním objemu podaných žádostí v Jihomoravském kraji. V přepočtu na studenta/pracovníka 

VaV se pořadí regionů mění a největší objem v tomto vyjádření vykazuje Olomoucký kraj, 

následovaný Královéhradeckým krajem. Uvedené faktory jsou potvrzeny i na příkladu Karlovarského 

kraje, s nejnižším absolutním objemem zazávazkovaných prostředků (46 mil. Kč), přitom s pouze 

                                                           
47

 Viz (online): Bilance zdrojů pro rozdělení příspěvku a dotací vysokým školám v r. 2012, dostupné z: 
http://www.msmt.cz/file/19836 
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mírně podprůměrnou intenzitou podpory reálně získané na jednoho studenta/pracovníka VaV 

(42 tis. Kč).  

Intenzita podpory v přepočtu na jednoho studenta/pracovníka VaV je tedy podmíněna ja

žadatelů, tak i soustředěním příjemců a cílové skupiny v

následujících grafech. 

Graf 17: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho studenta/pedagogického
pracovníka VŠ, VaV 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k

Graf 18: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho studenta VŠ

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k
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mírně podprůměrnou intenzitou podpory reálně získané na jednoho studenta/pracovníka VaV 

přepočtu na jednoho studenta/pracovníka VaV je tedy podmíněna ja

žadatelů, tak i soustředěním příjemců a cílové skupiny v daném regionu. Variabilita je viditelná na 

: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho studenta/pedagogického

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho studenta VŠ

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 
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mírně podprůměrnou intenzitou podpory reálně získané na jednoho studenta/pracovníka VaV 

přepočtu na jednoho studenta/pracovníka VaV je tedy podmíněna jak aktivitou 

. Variabilita je viditelná na 

: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho studenta/pedagogického 

 

: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho studenta VŠ 
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Z výše uvedených hodnot (a na základě výpočtu variačního koeficientu mezi požadovanou a 

zazávazkovanou podporu jak na jednoho studenta, tak na jednoho studenta/pracovníka VaV) se tedy 

ukazuje: 

• Vysoká nerovnoměrnost v aktivitě žadatelů měřená sumou požadovaných finančních 

prostředků 

• Regionální rozdíly mezi podporou na jednoho studenta VŠ se sníží (vyšší jsou v žádostech a 

nižší v získané podpoře), což dokumentuje vliv aktivity žadatelů a soustředění cílové skupiny 

• Nelze pozorovat jasnou vazbu mezi aktivitou a získanými (zazávazkovanými) prostředky 

• Hlavní město Praha vykazuje vysokou aktivitu žadatelů, ale jednu z nejnižších hodnot 

intenzity podpory cílové skupiny v přepočtu na studenta/pracovníka VaV. Promítá se zde vliv 

vysokého soustředění cílové skupiny a nízké koncentrace prostředků v rámci OPPA 

(prostředky cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). 

• Výše uvedený paradox souvisí i se způsobem národního financování VOŠ/VŠ, které 

nezohledňuje geografické hledisko. Nižší koncentrace prostředků v OPPA je tak faktorem 

znevýhodňujícím pražské žadatele, respektive cílovou skupinu podpory, a toto znevýhodnění 

nemá adekvátní náhradu v národním financování.  
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3.2.4 Tematický klastr další vzdělávání a celoživotní učení 

3.2.4.1 Finanční hodnocení intervencí  

Do oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení směřuje v současném programovém období 

podpora ze 2 hlavních operačních programů. Nevýznamnější je podpora poskytovaná z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a řádově nižší je podpora poskytovaná z programu 

Praha Adaptabilita. Následně jsou k dispozici prostředky OPTP, OPR a OP PS ČR-PR, ve kterých je 

možné podporovat aktivity směřující do oblasti dalšího vzdělávání. Intervence OP LZZ jsou 

vyhodnoceny v rámci jiného tematického klastru směřujícího na vyhodnocení adaptability, 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, byť také úzce souvisí s oblastí dalšího vzdělávání. Celková výše 

podpory, která může být v programovém období 2007 – 2013 v klíčových oblastech podpory 

směřujících do dalšího vzdělávání a celoživotního učení dosahuje cca 11,3 mld. Kč, převážně v rámci 

intervencí OP VK a OPPA.  

Tabulka 26: Přehled finančního čerpání klíčových oblastí podpory v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního 
učení 

Program/ 
oblast podpory 

Alokace 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(mil. Kč) 

Veřejné 
fin.prostř. 
celkem - 
Sml/Dod 
(%)  

Soukromé 
spolu-
financování 
Sml/Dod 
(%) 

Veřejné fin. 
prostř. 
celkem 
Proplaceno 
příjemcům 
včetně 
záloh (%) 

Veř. fin. 
prostředky – 
žádost  

(mil. Kč) 

Veř. fin. 
prostředky 
- žádost / 
Alokace  

OPVK 3.1 1 733,3 0,0 0,0 0,00 0,0 1 346,8 0,78 

OPVK 3.2 5 159,9 1 650,0 32,0 0,04 10,7 8 108,3 1,57 

OPVK 4.3 805,3 796,2 98,9 0,00 17,0 943,2 1,17 

OPPA 1.1 1 246,1 945,4 75,9 3,10 64,5 6 316,1 5,07 

OPTP 3.1 2 194,9 2 088,0 95,1 0,00 28,4 2 301,0 1,05 

OPR 3.1*  - 15,2  -  -  - 17,2 - 

OP PS ČR-PR 2.3 123,8 1,4 1,2 0,02 2,7 9,3 0,08 

celkem 11 263,3 5 496,5 49,0 0,40 18,8 19 042,1 1,69 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

* alokace OPR 3.1 nebyla zveřejněna 

K 5. 1. 2012 bylo zazávazkováno přes 49 % alokace a proplaceno bylo necelých 19 % alokace v této 

tematické oblasti. Z hlediska podílu proplacených prostředků je nejpokročilejší realizace OPPA. 

V oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení zbývá k vyčerpání, ale především k proplacení, stále 

významná část alokace, především v relevantních oblastech podpor OP VK, zejména pak oblast 

podpory OP VK 3.1. 

 

 

 

Graf 19: Rozložení základní finančního čerpání klíčových oblastí podpory v oblasti dalšího vzdělávání a 
celoživotního učení 
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Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

Pozn. neobsahuje data za OPR 3.1 

O oblast dalšího vzdělávání je poměrně vysoký zájem, poptávka dosáhla k

alokace. Nejvyšší zájem projevili žadatelé o oblast podpory 1.1 OPPA

V OP VK byl největší zájem o oblast podpory 3.2, a to ve výši 1,6 násobku alokace. Za Operační 

program Rybářství nejsou k dispozici data za 

nemohly být některé výpočty pro

Vzhledem k vysokému počtu potenciálních žadatelů 

vysoký počet podaných žádostí, a to 3

(především proto, že dalších 18

zprávy byly v rámci výzvy č. 37 OP VK schváleny projekty za více než 100 mil. Kč, přičemž probíhají 

jednání o případném navýšení alokace. Dále

Stáže), jehož rozsah je plánován na cca 800 mil. Kč. 

kritériích přijatelnosti neboli chybovost žádostí se v

Extrémní chybovost vykazuje oblast podpory 3.1 OP VK

zaměřena na oblast občanského vzdělávání, což přilákalo pozornost řady žadatelů, kteří nemají 

doposud dostatečné zkušenosti s

žádostí v oblastech podpory 1.1 OPPA a 2.3 OP PS ČR

Tabulka 27: Neuspokojená poptávka v

Program/ 
oblast podpory 

VFP 
žádost/
Alokace 

VFP 
celkem 
Sml/Dod 

% 

OPVK 3.1 0,8 

OPVK 3.2 1,6 

OPVK 4.3 1,2 

OPPA 1.1 5,1 

OPTP 3.1 1,0 

OPR 3.1*  -  - 

OP PS ČR-PR 2.3 0,1 

celkem 1,7 

26%

25%
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MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

poměrně vysoký zájem, poptávka dosáhla k 5. 1.

alokace. Nejvyšší zájem projevili žadatelé o oblast podpory 1.1 OPPA - ve výši 5,1 násobku alokace. 

OP VK byl největší zájem o oblast podpory 3.2, a to ve výši 1,6 násobku alokace. Za Operační 

dispozici data za celkovou alokaci na úrovni oblastí podpory, proto 

některé výpočty provedeny. 

vysokému počtu potenciálních žadatelů – primárně zaměstnavatelů, je zde i poměrně 

aných žádostí, a to 3 701, přičemž schváleno jich dosud bylo pouze

(především proto, že dalších 18 % žádostí je ještě stále v procesu schvalování). 

37 OP VK schváleny projekty za více než 100 mil. Kč, přičemž probíhají 

jednání o případném navýšení alokace. Dále je ve fázi hodnocení individuální ná

ž rozsah je plánován na cca 800 mil. Kč. Podíl žádostí vyřazených na formálních kritériích a 

kritériích přijatelnosti neboli chybovost žádostí se v jednotlivých oblastech podpory velmi liš

Extrémní chybovost vykazuje oblast podpory 3.1 OP VK v oblasti hodnocení přijatelnosti. Výzva byla 

zaměřena na oblast občanského vzdělávání, což přilákalo pozornost řady žadatelů, kteří nemají 

doposud dostatečné zkušenosti s přípravou projektů OPVK. Velmi vysokou chybovost vykazují také 

oblastech podpory 1.1 OPPA a 2.3 OP PS ČR-PR. 

poptávka v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení 

celkem - 
Sml/Dod  

počet 
podaný
ch 
žádostí 

počet 
schválený
ch žádostí 

počet 
žádostí v 
hodnocení 

VFP 
celkem 
Žádost 
(P1-P3) 
% 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N1) 

0 284 0 197 65 

32 1 815 35 396 23 

99 5 3 0 0 

76 1 474 264 52 3 

95 53 51 0 0 

29 17 5 19 

1 41 10 11 20 

49 3 701 380 661 16 

49%

Veřejné fin.prostř. 
celkem - Sml/Dod (Kč)

Veřejné 
fin.prostř.celkem -
Žádost stavy P1-P3 (Kč)

Zbývající alokace
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5. 1.2012 1,7 násobku 

ve výši 5,1 násobku alokace. 

OP VK byl největší zájem o oblast podpory 3.2, a to ve výši 1,6 násobku alokace. Za Operační 

alokaci na úrovni oblastí podpory, proto 

primárně zaměstnavatelů, je zde i poměrně 

, přičemž schváleno jich dosud bylo pouze necelých 10 % 

procesu schvalování). K datu zpracování 

37 OP VK schváleny projekty za více než 100 mil. Kč, přičemž probíhají 

je ve fázi hodnocení individuální národní projekt (IPn 

Podíl žádostí vyřazených na formálních kritériích a 

jednotlivých oblastech podpory velmi liší. 

oblasti hodnocení přijatelnosti. Výzva byla 

zaměřena na oblast občanského vzdělávání, což přilákalo pozornost řady žadatelů, kteří nemají 

chybovost vykazují také 

 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N1) % 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N2+N3) 
% 

VFP 
celkem 
Žádost 
(N4-
N8) % 

35 0 0 

0 49 5 

0 16 0 

22 56 1 

0 1 1 

14 0 7 

20 45 0 

10 41 3 
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Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

* alokace OPR 3.1 nebyla zveřejněna

Ve struktuře žadatelů zcela dominují, v

subjekty. Druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou žadatelů jsou komor

sdružení, ale vzhledem k vyšší úspěšnosti projektů podávaných „ostatními subjekty“ je mezi příjemci 

podpory početněji zastoupena tato skupina. Nejúspěšnější v

státu a jeho institucí a organizací, 

úspěšnost 76 %), druzí nejúspěšnější byli právě ostatní žadatelé s

Graf 20: Struktura podaných a schválených žádostí dle typu žadatele (počty)

Zdroj: Data z MSC2007 k 5. 1. 2012 

K počátku roku 2012 bylo nicméně 

většina žádostí ve schvalovacím procesu byla z

složení žadatelů. Největší část z

(317 žádostí) a komorám, profesním a zájmovým sdružením (přes 200).

Co se týče rozdělení finančních prostředků, vyskytuje se zde velký rozdíl mezi požadovanými a 

schválenými prostředky v jednotlivých kategoriích žadatelů. Největší objem schválených prostředků 

vzhledem k vysoké úspěšnosti projektů směřuje do státních institucí a organizací. Nejedná se o velké 

množství projektů (pouze 51 schválených), ale objem finančních prostředků předst

všech schválených prostředků, tedy 

(což tvořilo 45 % všech požadovaných financí), ale úspěšné byly jen u 

5,9 mld. Kč, o které podnikatelské subjekty žá

23 % schválených prostředků. Další vysoký převis poptávky a nabídky zaznamenali žadatelé z komor a 

profesních a zájmových sdružení, kterým nebylo schváleno 88 % požadovaných finančních prostředků 

(tedy 2,7 mld. Kč). 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2)

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

OPR 3.1 nebyla zveřejněna 

Ve struktuře žadatelů zcela dominují, v souladu se zaměřením oblasti podpory, podnikatelské 

subjekty. Druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou žadatelů jsou komory, profesní a zájmová 

vyšší úspěšnosti projektů podávaných „ostatními subjekty“ je mezi příjemci 

podpory početněji zastoupena tato skupina. Nejúspěšnější v získávání financí jsou žadatelé

rganizací, kde bylo z podaných 51 žádostí 39 schváleno

%), druzí nejúspěšnější byli právě ostatní žadatelé s 32 % podpořených projektů.

a schválených žádostí dle typu žadatele (počty) 

 

počátku roku 2012 bylo nicméně ještě v procesu schvalování 661 projektů. Vzhledem k

většina žádostí ve schvalovacím procesu byla z oblastí podpor OP VK 3.1 a 3.2

t z těchto projektů patří opět žadatelům z podnikatelských subjektů 

žádostí) a komorám, profesním a zájmovým sdružením (přes 200). 

Co se týče rozdělení finančních prostředků, vyskytuje se zde velký rozdíl mezi požadovanými a 

jednotlivých kategoriích žadatelů. Největší objem schválených prostředků 

vysoké úspěšnosti projektů směřuje do státních institucí a organizací. Nejedná se o velké 

schválených), ale objem finančních prostředků předst

všech schválených prostředků, tedy 2,9 mld. Kč. Podnikatelské subjekty žádaly celkem o 8,8 mld

% všech požadovaných financí), ale úspěšné byly jen u 1/3

Kč, o které podnikatelské subjekty žádaly, jim nebylo schváleno a dostalo se jim tedy pouze 

Další vysoký převis poptávky a nabídky zaznamenali žadatelé z komor a 

profesních a zájmových sdružení, kterým nebylo schváleno 88 % požadovaných finančních prostředků 
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souladu se zaměřením oblasti podpory, podnikatelské 

y, profesní a zájmová 

vyšší úspěšnosti projektů podávaných „ostatními subjekty“ je mezi příjemci 

získávání financí jsou žadatelé z řad 

schváleno k realizaci (tedy 

32 % podpořených projektů. 

 

projektů. Vzhledem k tomu, že 

oblastí podpor OP VK 3.1 a 3.2, odpovídá tomu i 

těchto projektů patří opět žadatelům z podnikatelských subjektů 

Co se týče rozdělení finančních prostředků, vyskytuje se zde velký rozdíl mezi požadovanými a 

jednotlivých kategoriích žadatelů. Největší objem schválených prostředků 

vysoké úspěšnosti projektů směřuje do státních institucí a organizací. Nejedná se o velké 

schválených), ale objem finančních prostředků představuje celých 54 % 

mld. Kč. Podnikatelské subjekty žádaly celkem o 8,8 mld. Kč 

1/3 prostředků. Celých 

no a dostalo se jim tedy pouze 

Další vysoký převis poptávky a nabídky zaznamenali žadatelé z komor a 

profesních a zájmových sdružení, kterým nebylo schváleno 88 % požadovaných finančních prostředků 
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Graf 21: Struktura požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky)

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007

 

3.2.4.2 Věcné hodnocení intervencí EU v

Výdajové kategorie 

V oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení směřoval nejvyšší podíl finančních prostředků do 

výdajové kategorie 81 Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a 

programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a 

programů, a to 2,01 mld. Kč (zazávazkovaná alokace).

3.1 OPTP. 

Další významná část finančních prostředků směřovala do výdajové

strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení 

jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací
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požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky)

 

MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

Věcné hodnocení intervencí EU v oblasti další vzdělávání a celoživotní učení

oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení směřoval nejvyšší podíl finančních prostředků do 

Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a 

vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a 

mld. Kč (zazávazkovaná alokace). Veškeré tyto prostředky byly z

Další významná část finančních prostředků směřovala do výdajové kategorie 62: 

strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení 

jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací, a to cca 1,8 mld. Kč. 
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požadovaných a schválených dotací žádostí dle typu žadatele (finanční prostředky) 

ní a celoživotní učení 

oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení směřoval nejvyšší podíl finančních prostředků do 

Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a 

vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a 

Veškeré tyto prostředky byly z oblasti podpory 

: Vytváření systémů a 

strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení 

mld. Kč.  



 
 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2) 62 

 

Tabulka 28: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů a jednotlivých programů 

Program/ 
oblast 
podpory 

Veřej. 
fin. 

prostř. 
celkem - 

Sml/ 
Dod 

(mil. Kč) 

8: 
Ostatní 
investi
ce do 

podnik
ů (mil. 

Kč) 

62: 
Vytváření 
systémů a 
strategií 

celoživotní
ho vzděláv. 

v 
podnicích48 

(mil. Kč) 

66: 
Provádění 
aktivních a 

preventivníc
h opatření 

na 
pracovním 
trhu (mil. 

Kč) 

68: 
Podpora 
samost. 
výděleč. 

činnosti a 
zakládání 
podniků 
(mil. Kč) 

72: 
Reformy 
systémů 
vzděl. a 
odbor. 

přípravy
49 (mil. 

Kč) 

73: 
Opatření 

na zvýšení 
celoživotní 
účasti na 

vzdělávání 
a odborné 
přípravě50(

mil. Kč) 

74: 
Rozvoj 

lid. 
potenciál
u v obl. 

výzkumu 
a 

inovací51 
(mil. Kč) 

81: 
Mechanismy 

vytváření, 
monitorov. a 

hodnocení 
dobrých 
politik a 

programů52 
(mil. Kč) 

OPVK 3.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OPVK 3.2 1 627,4 0,0 322,5 0,0 0,0 642,3 662,6 0,0 0,0 

OPVK 4.3 796 0,0 721,4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

OPPA 1.1 945,5 0,0 797,4 0,0 62,6 0,0 0,0 85,5 0,0 

OPTP 3.1 2 057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 057,0 

OPR 3.1 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OP PS ČR-
PR 2.3 

2,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 1,7 0,0 

celkem 5 440,4 11,6 1 841,3 0,3 62,9 642,6 662,6 87,2 2 057,0 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 

Následující graf rovněž dokumentuje dosavadní dominanci výdajových kategorií 81 a 62, přičemž 

nezanedbatelnou je také výdajová kategorie 72, který se zaměřuje na reformy systémů vzdělávání a 

odborné přípravy a 73 Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě. 

Nicméně kategorie 72 a 73 se v OP VK naplňuje výhradně z oblasti podpory 3.2, která je určena na 

prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. 

Nejedná se tak o přímou podporu dalšího vzdělávání v podnicích (zaměstnavatelé a podniky nejsou 

ani možnými příjemci OP VK 3.2) jako v případě OP LZZ. 

                                                           
48

62: Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro 

zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací. 
49

72: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet 

zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a 
neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků. 
13

73: Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím 
opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, ukončení rozdělování předmětů na 
základě rozdílů mezi muži a ženami a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního 
vzdělávání a odborné přípravy. 

 
51

74: Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia 

a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a 
podniky. 
52 81: Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, 

regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. 
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Graf 22: Přehled finančního plnění dle kategorií výdajů

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007
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Tabulka 29: Přehled plnění hlavních indikátorů 

Program/oblast podpory Počet podpořených osob - celkem 

  Cílová 

hodnota  

Závazek 

příjemce 

Závazek 

příjemce v % 

Dosažená 

hodnota  

Dosažená 

hodnota v % 

OPVK 3.1 0 0 0 0 0 

OPVK 3.2 8 900 52 373 588,46 13 336 149,84 

OPPA 1.1 0 37 626 0 30 425 0 

celkem 8 900 89 999 588,46 43 761 149,84 

Program/oblast podpory Počet úspěšně podpořených osob - celkem 

  Cílová 

hodnota  

Závazek 

příjemce 

Závazek 

příjemce v % 

Dosažená 

hodnota  

Dosažená 

hodnota v % 

OPVK 3.1 245 200 0 0 0 0 

OPVK 3.2 8 000 40 449 505,61 8 342 104,28 

OPPA 1.1 5 100 32 787 642,88 23 575 462,25 

celkem 258 300 73 236 1 148,49 31 917 566,53 

Program/oblast podpory 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů v oblasti dalšího 

vzdělávání a produktů podporujících zajištění propojení dalšího 

vzdělávání s počátečním vzděláváním 

  Cílová 

hodnota  

Závazek 

příjemce 

Závazek 

příjemce v % 

Dosažená 

hodnota  

Dosažená 

hodnota v % 

OPVK 4.3 1 300 816 62,77 116 8,92 

Program/oblast podpory 

Počet podpořených projektů OP VK prioritní osa 3 - Další 

vzdělávání 

  Cílová 

hodnota  

Závazek 

příjemce 

Závazek 

příjemce v % 

Dosažená 

hodnota  

Dosažená 

hodnota v % 

OPVK 3.1 3 0 0 0 0 

OPVK 3.2 400 346 86,5 28 7 

celkem 403 346 86,5 28 7 

Program/oblast podpory 

Podíl účastníků jednotlivých akcí dalšího vzdělávání k celkovému 

počtu obyvatel ve věku 25-64 let 

  Cílová 

hodnota  

Závazek 

příjemce 

Závazek 

příjemce v % 

Dosažená 

hodnota  

Dosažená 

hodnota v % 

OPVK 3.1 2 0 0 0 0 

OPVK 3.2 30 0 0 0 0 

celkem 32 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 
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3.2.4.3 Interpretace výsledků dalších studií  

Klíčové studie zadané MMR se věnovaly i celoživotnímu učení, jedná se o podklady pro strategickou 

zprávu ČR 2009 a střednědobé hodnocení NSRR. Oblast vzdělávání je ve studiích často členěna pouze 

na počáteční (případně počáteční primární a sekundární, zvláště pak terciérní), další vzdělávání je ve 

studiích často součástí analýzy související s adaptabilitou a zaměstnaností. 

Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 

Zpráva obsahuje vyhodnocení jednotlivých témat a oblastí - oblast dalšího vzdělávání je částečně 

hodnocena a řešena v souvislosti s oblastí adaptability pracovní síly a zaměstnanosti (vzdělávání 

pracovníků ve výrobě, ale i na vzdělávání středního a vyššího managementu firem). S hodnoceními 

uvedenými v dokumentu se zpracovatel vzhledem k aktuální situaci identifikuje pouze částečně, je 

zde zmíněna problematika pozdějšího zahájení implementace operačních programů. Pro oblast 

dalšího vzdělávání je toto nicméně stále aktuální především v oblasti národních a systémových aktivit 

(OP VK 3.1, 3.2 a příslušná 4.1, 4.3), v případě OPPA tyto problémy aktuální nejsou. 

Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce 

Programové období 2007 – 2013 

Střednědobé hodnocení pak přináší zhodnocení plnění indikátorů obdobně jako pro oblast 

počátečního vzdělávání. Otázkou zůstává způsob stanovení cílových hodnot monitorovacích 

indikátorů a způsob jejich plnění, přičemž současné nastavení monitorovacích indikátorů obtížně 

vyjadřuje kvalitu a intenzitu poskytnuté podpory. Zpráva dále shrnuje vývoj socioekonomických 

podmínek pro oblast vzdělávání (2007-2010), pro oblast dalšího vzdělávání jsou klíčová konstatování 

ohledně nedostatečně rozvinutého systému dalšího vzdělávání a nízké účasti osob v kategorii 25-64 

let v porovnání s průměrem EU 27. Se zjištěními střednědobého hodnocení se zpracovatel této 

analýzy v zásadě ztotožňuje, byť dochází k pozitivnímu vývoji na účasti populace v dalším vzdělávání, 

stále ČR zaostává za průměrem EU 27. 

Při zpracování zprávy bylo čerpáno i z dalších studií, zejména pak: Ex-post evaluace RPS a JPD 

(MMR), Priority pro oblasti v gesci MŠMT v budoucím období kohezní politiky EU 2014 – 2020, 

„Analýza výzev OP VK uskutečněných v roce 2008“(MŠMT 2009). 

3.2.4.4 Shrnutí mikrostudií - Regionální diferenciace 

Regionální rozložení finančních prostředků je nerovnoměrné, patrné je zejména mezi intervencemi 

podporovanými z prostředků OPPA (území Hl. m. Praha) a OP VK. Hlubší hodnocení prostředků 

směřujících do regionů je současné době problematické, vzhledem k malému pokroku implementace 

oblastí podpory OP VK 3.1 souvisí uváděná data o prostředcích primárně s realizací projektů OP VK 

3.2 v rámci krajských globálních grantů. 

V rámci GG 3.2 OP VK jsou v běhu jednotlivé výzvy krajů, dle počtu administrovaných výzev je pak 

nutné hodnotit i průběh čerpání. Úspěšně probíhá implementace především v Moravskoslezském, 

Jihomoravském a Ústeckém kraji. V současné době je v administraci také výzva OP VK 3.1, nicméně 

oblast podpory 3.1 prošla řadou změn oproti původně plánovanému způsobu implementace. 

Jednoznačně nejúspěšnější jsou v oblasti dalšího vzdělávání z pohledu čerpání intervence OPPA 

(Praha). Výzvy byly úspěšné, zájem převyšoval alokaci a čerpání se daří celkově úspěšně realizovat.   
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Tabulka 30: Přehled finančního čerpání dle krajů vzhledem k hlavním charakteristikám dalšího vzdělávání a 
celoživotního učení 

 Kraj Veř. fin. prostředky 
– žádost (mil. Kč) 

  

Veřejné fin.prostř. 
celkem - Sml/Dod 
(mil. Kč) 

VFP žádost / 
EAO 

VFP Sml/Dod / 
EAO 

ČR 19 032,7 5 495,1 3 679,4 1 062,3 

Středočeský kraj 1 297,2 83,5 2 034,4 130,9 

Hlavní město Praha 8 689,8 2 971,4 13 947,6 4 769,2 

Jihočeský kraj 644,0 160,4 2 034,2 506,6 

Plzeňský kraj 585,3 155,3 2 063,8 547,6 

Karlovarský kraj 430,2 100,5 2 921,6 682,4 

Ústecký kraj 633,9 320,6 1 609,8 814,2 

Liberecký kraj 573,6 188,4 2 669,7 876,8 

Královéhradecký kraj 588,1 191,5 2 187,1 712,2 

Pardubický kraj 705,0 178,6 2 774,1 702,9 

Kraj Vysočina 554,3 187,2 2 194,9 741,1 

Jihomoravský kraj 1 436,1 234,6 2 485,7 406,1 

Olomoucký kraj 702,3 206,3 2 237,6 657,2 

Zlínský kraj 643,8 172,4 2 208,9 591,5 

Moravskoslezský kraj 1 549,0 344,4 2 593,3 576,6 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5.1. 2012) 

Graf 23: Regionální rozložení požadované a zazávazkované podpory na jednoho EAO 

 

Zdroj: Vlastní výpočty z dat MSC2007+ (data k 5. 1. 2012) 
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3.3 Národní zdroje financování

Trh práce 

Podpoře trhu práce se v ČR věnuje aktivní politika zaměstnanosti (APZ), která po roce 2004 stala 

jednou z oblastí podporovanou i ESF. APZ doplňuje tzv. pasivní politiku zaměstnanosti, tedy podpora 

nezaměstnaných formou dávek podpory v

kontinuálně zvyšuje (s výjimkou roku 2009), zatímco výdaje na PPZ odrážejí příchod ekonomické 

krize. Pokles státních výdajů na APZ v

PPZ (výši i podíly výdajů pasivní a aktivní politik

Graf 24: Vývoj výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku zaměstnanosti v

Zdroj: Výdaje na státní politiku zaměstnanosti

APZ je definována v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti od 1. 10. 2004. 

Pod APZ patří zejména následující nástroje a opatření:

• Rekvalifikace 

• investiční pobídky 

• veřejně prospěšné práce (VPP)

• společensky účelná pracovní místa (SÚPM)

• příspěvek na zapracování

• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

• Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství.

Zastoupení jednotlivých nástrojů se mění v

což odráží opět vliv ekonomické krize. N

na rekvalifikace nerostou tak výrazně, jsou totiž často financovány z

graf). Přičemž účinnost „státních“ rekvalifikací

rekvalifikacím financovaným z ESF

APZ je zprostředkovatelkami posílán
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 Zdroje: Ex- post evaluace RPS a JPD S
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Národní zdroje financování 

ČR věnuje aktivní politika zaměstnanosti (APZ), která po roce 2004 stala 

oblastí podporovanou i ESF. APZ doplňuje tzv. pasivní politiku zaměstnanosti, tedy podpora 

nezaměstnaných formou dávek podpory v nezaměstnanosti. Zastoupení APZ a výdajů

kontinuálně zvyšuje (s výjimkou roku 2009), zatímco výdaje na PPZ odrážejí příchod ekonomické 

krize. Pokles státních výdajů na APZ v roce 2008 byl pravděpodobně zapříčiněn i nenadálými výdaji na 

PPZ (výši i podíly výdajů pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti ilustruje i následující graf). 

: Vývoj výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku zaměstnanosti v

Zdroj: Výdaje na státní politiku zaměstnanosti, MPSV 

zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti od 1. 10. 2004. 

Pod APZ patří zejména následující nástroje a opatření: 

veřejně prospěšné práce (VPP) 

společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

cování 

příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství. 

Zastoupení jednotlivých nástrojů se mění v letech, přičemž roste zejména VPP a SÚPM po roce 2008, 

což odráží opět vliv ekonomické krize. Naopak výdaje na podporu OZP se v podstatě nemění. Výdaje 

na rekvalifikace nerostou tak výrazně, jsou totiž často financovány z projektů ESF 

činnost „státních“ rekvalifikací (národní APZ) byla vyhodnocena jako 

ESF (cca o 5p.b.)53. Rozdíl lze vysvětlit tím, že na rekvalifikaci z

posílán klient s větší šancí úspěchu, protože poskytnutá podpora je 

                   

post evaluace RPS a JPD S 
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ČR věnuje aktivní politika zaměstnanosti (APZ), která po roce 2004 stala 

oblastí podporovanou i ESF. APZ doplňuje tzv. pasivní politiku zaměstnanosti, tedy podpora 

nezaměstnanosti. Zastoupení APZ a výdajů na ni se 

kontinuálně zvyšuje (s výjimkou roku 2009), zatímco výdaje na PPZ odrážejí příchod ekonomické 

roce 2008 byl pravděpodobně zapříčiněn i nenadálými výdaji na 

y zaměstnanosti ilustruje i následující graf).  

: Vývoj výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku zaměstnanosti v letech 2005 - 2010 

 

zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti od 1. 10. 2004. 

řičemž roste zejména VPP a SÚPM po roce 2008, 

podstatě nemění. Výdaje 

projektů ESF (viz též následující 

vyhodnocena jako vyšší oproti 

. Rozdíl lze vysvětlit tím, že na rekvalifikaci z národní 

větší šancí úspěchu, protože poskytnutá podpora je 
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pouze dílčí, zatímco rekvalifikace hrazené z

Zprostředkovatelky ÚP tedy pravděpodobně 

nalezení práce (tj. obtížně umístitelné skupiny uchazečů o zaměstnání, v

zájemců o zaměstnání, samozřejmě 

byl na ÚP aplikován postupně. N

klientovi individuální přístup a dává mu možnost projít více aktivitami od poradenských, motivačních, 

vzdělávacích, rekvalifikačních a zprostředkování zaměstnání

pouze jednu rekvalifikaci. Zastoupení ost

Graf 25: Výdaje na hlavní nástroje APZ

Zdroj: Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice, MPSV

 

Vzdělávání 

Na poli podpory vzdělávání působí programy MŠMT, kterých je velmi mnoho, nicméně všechny nelze 

označit za rozvojové v komplexním pohledu  ESF (jedná se např. o nákup jednoduchých pomůcek bez 

širší inovace celých programů). Mezi hlavní rozvojové programy z

alespoň částečně prolínají s působením ESF programů, je možné za rok 2011 zařadit 17 programů. 

Vyhlašované programy se v jednotlivých letech liší, zároveň na sebe navazují. Níže jsou uvedeny 

programy za rok 2011 rozčleněné do tematick

• Skupina programů podporujících vzdělávání specifických skupin žáků:

o Rozvojový program financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se 

sociálním znevýhodněním

o Rozvojový program Financování a

zdravotním postižením v

o Dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a 

studentů vyšších odborných škol

o Rozvojový program na podporu inkluzívního vzdělávání pro žáky ze sociálně 

znevýhodňujícího prostředí

o Podpora na podporu integrace romské komunity
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pouze dílčí, zatímco rekvalifikace hrazené z ESF jsou doprovázeny další individuální podporou. 

pravděpodobně do projektů ESF umisťují klienty

obtížně umístitelné skupiny uchazečů o zaměstnání, v některých projektech i 

samozřejmě s respektováním regionálních specifik trhu práce

byl na ÚP aplikován postupně. Nespornou výhodou ESF oproti národní APZ je 

dává mu možnost projít více aktivitami od poradenských, motivačních, 

zprostředkování zaměstnání, zatímco z národní 

Zastoupení ostatních nástrojů APZ v rozpočtu je velmi nízké. 

: Výdaje na hlavní nástroje APZ 

Zdroj: Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice, MPSV

podpory vzdělávání působí programy MŠMT, kterých je velmi mnoho, nicméně všechny nelze 

komplexním pohledu  ESF (jedná se např. o nákup jednoduchých pomůcek bez 

širší inovace celých programů). Mezi hlavní rozvojové programy z pohledu obsahového, které se 

působením ESF programů, je možné za rok 2011 zařadit 17 programů. 

jednotlivých letech liší, zároveň na sebe navazují. Níže jsou uvedeny 

programy za rok 2011 rozčleněné do tematických kategorií, včetně jejich rozpočtu. 

Skupina programů podporujících vzdělávání specifických skupin žáků: 

Rozvojový program financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se 

sociálním znevýhodněním (74,5 mil. Kč) 

Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 

zdravotním postižením v soukromých a církevních školách (34 mil. Kč)

Dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a 

studentů vyšších odborných škol (9,5 mil. Kč) 

program na podporu inkluzívního vzdělávání pro žáky ze sociálně 

znevýhodňujícího prostředí (40 mil. Kč) 

Podpora na podporu integrace romské komunity (13,8 mil. Kč) 
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ESF jsou doprovázeny další individuální podporou. 

klienty s menší šancí na 

některých projektech i 

respektováním regionálních specifik trhu práce). Tento postup 

 možnost poskytnout 

dává mu možnost projít více aktivitami od poradenských, motivačních, 

 APZ je možné hradit 

atních nástrojů APZ v rozpočtu je velmi nízké.  

 

Zdroj: Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice, MPSV 

podpory vzdělávání působí programy MŠMT, kterých je velmi mnoho, nicméně všechny nelze 

komplexním pohledu  ESF (jedná se např. o nákup jednoduchých pomůcek bez 

obsahového, které se 

působením ESF programů, je možné za rok 2011 zařadit 17 programů. 

jednotlivých letech liší, zároveň na sebe navazují. Níže jsou uvedeny 

ých kategorií, včetně jejich rozpočtu.  

Rozvojový program financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se 

sistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 

(34 mil. Kč) 

Dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a 

program na podporu inkluzívního vzdělávání pro žáky ze sociálně 



 
 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2) 69 

 

• Skupina programů podporujících vzdělávání specifických skupin žáků (jiná znevýhodnění) : 

o Základní vzdělávání azylantů (5,5 mil. Kč) 

o Příprava k začleňování do základního vzdělávání osob EU (1,0 mil. Kč) 

o Program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládež 

v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy (25, 0 mil. Kč) 

o Rozvojový program zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků – cizinců 

z třetích zemí do ZV zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto 

žáků (4,5 mil. Kč) 

o Dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců (1,5 mil. Kč) 

o Programy na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin (16,5 mil. Kč) 

• Programy na podporu vybavenosti54: 

• Programy na podporu zájmového a uměleckého vzdělání: 

o Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti 

předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání (nezjištěno) 

• Podpory organizace: 

o Pokusné ověřování - PILOT G (2,2 mil. Kč) 

 V roce 2011 byly podpořeny ještě tyto programy na podporu vybavenosti: 

o Školní vybavení pro 1. třídu (85,0 mil. Kč) 

o Rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního 

charakteru (5 mil. Kč) 

o Program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, 

sluchovým, mentálním postižením a poruchami učení (6,1 mil. Kč) 

Do roku 2010 byly podporovány ještě programy (v závorce je rozpočet za rok 2010): 

o Rozvojový program EVVO pro školy (72,6 mil. Kč) 

o Podpora odborného vzdělávání (731 tis. Kč) 

 

Z hlediska rozpočtu se vzhledem k částkám rozdělovaným v OP VK jedná o malé programy a většina 

z nich je tak spíše doplňková. V roce 2011 bylo nicméně v součtu jejich prostřednictvím rozděleno 

228 mil. Kč55. Oproti OP VK jde však diametrálně odlišné programy – z důvodu jednoduchého 

systému žádostí. Podpora je tak dostupná i pro školy, které požadují pouze malou dotaci a navíc 

nejsou nuceny vytvářet komplexní projekty, což je druhá výhoda uvedených národních programů. 

Zavedení šablonových projektů v rámci OP VK (oblast podpory 1.4, 1.5) však bylo krokem pro 

zjednodušení žádostí, které umožnilo více než 95% základních škol a více než 70 % středních škol v ČR 

žádost o podporu vytvořit a podat (ke dni 12 .4. 2012), přičemž podporu získá více než 90 % žadatelů. 

Problematické se však jeví následná realizace a administrování monitoringu a zadávání veřejných 

zakázek v rámci projektů. Protože národní programy umožňují mnohem rychlejší reakci na aktuální 

potřeby, mnohem rychlejší zpracování žádostí a vydání rozhodnutí o podpoře v rámci MŠMT a 

                                                           
54

 Vybavenost je pro informaci uvedena, přestože podpory vybavenosti je z ESF omezena.  
55

 Bez programů k financování vybavenosti a Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání.  
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následně tedy rychlejší získání (a zejména následné administrování) podpory mnohem jednodušším 

způsobem, že lze jejich zachování doporučit. Mimo jiné i proto, že mnohdy také svými intervencemi 

zasahují tam, kam to pravidla aplikace ESF v ČR nedovolí.  
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4 VYHODNOCENÍ OBLASTÍ PODPOR V KONTEXTU SOCIOEKONOMICKÝCH 

SOUVISLOSTÍ A PŘÍPRAVY 2014+ 

4.1 Socioekonomická analýza ve vztahu k daným tematickým klastrům 

Socioekonomická analýza tvoří základ, spolu s předchozím posouzením úspěšnosti oblastí podpory, 

jako vstup pro definování doporučení. Na základě obou částí je tak možné doporučit pokračování 

oblastí podpory do následujícího programového období, resp. identifikaci oblastí, které potřebují 

další podporu (viz kapitola 0).  

Pro hodnocení dosaženého stavu a vývoje v oblastech primárního, sekundárního a terciérního 

vzdělávání a analýz trhu práce je možné vycházet z problémových analýz MŠMT, MPSV, MHMP, dat 

ČSÚ, MPSV, OECD, dále strategických a koncepčních materiálů.  

4.1.1 ZÁKLADNÍ SOCIO-EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Demografická prognóza56 

Demografická prognóza není pro následující vývoj na trhu práce příznivá, přičemž její hlavní 

relevantní body jsou tyto: 

a) Dojde k poklesu obyvatel po roce 2015, a to až do roku 2050 (konečné datum prognózy), 

v celkové výši – 8 % oproti roku 2005; 

b) Dojde k nepříznivé proměně věkové struktury populace, což bude mít vliv například na počty 

studentů a absolventů v jednotlivých ročnících.  

Dopady úbytku obyvatelstva a klesající porodnosti, resp. stárnutí obyvatelstva se projeví na trhu 

práce i ve vzdělávacím systému a má dále dopady na sociální péči a zdravotní systém. V ČR dojde k 

poklesu obyvatel ve skupině: 

• 0-19 let mezi roky 2005 – 2020 z 21% na 18,3% 

• 20-64 let, tj. obyvatelstva v produktivním věku, ve stejném období z 64% na 61,4%. 

A naopak poroste podíl obyvatelstva starší 65 let, a to z 14,1 % na 20,3 %. Nepříznivá demografická 

prognóza povede jednak ke snižování počtu žáků a studentů (viz též následující graf) a jednak k tlaku 

na sociální a důchodový systém. Podpora zaměstnanosti u starších věkových ročníků tak může být, 

byť dílčím, příspěvkem ke snížení nepříznivých dopadů očekávaného vývoje.  

Velikost jednotlivých věkových kohort se v české společnosti neobvykle výrazně proměňuje, což 

ovlivnily různé významné události a charakteristiky v jejím historickém vývoji. V roce 2008 se 

například velikost průměrného ročníku pohybovala od 188 tisíc v pětileté věkové skupině 30–34 let až 

k pouhým 90 tisícům u osmi až dvanáctiletých. Během pouhých dvou desetiletí tedy došlo k 

populačnímu propadu na méně než poloviční hodnotu, což má výrazný dopad na vzdělávací systém. 

                                                           
56

 Zdroj: Demografická prognóza ČSÚ z roku 2003  
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Na počátku 90. let se do vysokoškolského věku dostala věková kohorta silných populačních ročníků ze 

70. let, která dosahovala téměř 200 tisíc osob v každém ročníku. Z tohoto důvodu rostl poměrně 

rychle v polovině 90. let absolutní počet zapsaných na vysoké školy. V druhé polovině 90. let nastal 

první demografický pokles, během něhož se velikost odpovídajících věkových kohort snížila ze 180–

185 tisíc osob na 130–140 tisíc, tedy zhruba o čtvrtinu. V důsledku toho se ovšem mnohem rychleji 

začal zvyšovat podíl zapsaných na vysoké školy. Další demografický zlom pro vysoké školy nastane v 

letech 2013–2016, kdy začne prudce klesat příslušná věková kohorta studentů vysokých škol. Druhý 

demografický pokles je důsledkem výrazného snížení porodnosti v první polovině 90. let. Průběh 

tohoto demografického poklesu je charakteristický svou strmostí, kdy během pouhých pěti let 

poklesne velikost vysokoškolských věkových kohort na hodnoty jen málo převyšující 90 tisíc osob, 

oproti dnešní situaci tedy téměř o třetinu. Kolem roku 2023 až 2025, se vysokoškolské populační 

kohorty začnou opět zvyšovat až k hodnotám blížícím se 110 tisícům osob v jednom ročníku. 

Graf 26: Demografický vývoj průměrné velikosti příslušných věkových kohort v letech 1990-2010 (v tis.) 

 

Zdroj: „Kolik máme vysokoškoláků?“ Studie Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze 
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4.1.2 TRH PRÁCE 

Zaměstnanost57 

Jádrem strategie Evropa 2020, resp. jednou ze tří jejích hlavních priorit je: „Růst podporující začlenění 

– podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a 

územní soudržností“. Kvantifikovaným cílem je pak míra míry zaměstnanosti v referenční věkové 

skupině obyvatel 20 – 64 ve výši 75 %, mimo jiné prostřednictvím aktivnějšího zapojení žen, starších 

pracovníků a větší integrace migrujících pracovních sil.  

V českém národním hospodářství bylo v roce 2011 zaměstnáno celkem 4, 915 mil. obyvatel ve věku 

15 – 64 let, což činí 66,1 % celkového počtu obyvatel v odpovídajícím věkovém intervalu 15 – 64 let58. 

Pro ČR je charakteristický výrazný rozdíl mezi zaměstnaností mužů (kolem 74 %) a žen (pouze 56 %), 

což má negativní dopady na celkovou míru zaměstnanosti. Míra zaměstnanosti v ČR navíc klesá, 

s výjimkou let 2007-2008. Negativní dopady má stále nízká flexibilita pracovních úvazků, která se 

projevuje i v extrémně nízkém zastoupení částečných úvazků (cca 4,7 %), přičemž na úrovni EU 27 je 

to cca 18,8 % (ČR má třetí nejnižší podíl ze zemí EU). Zastoupení částečných úvazků stále neroste, 

přestože to jejich rozvoj byl jednou z podporovaných oblastí již v OP RLZ (JPD3) a nyní OP LZZ (OPPA). 

Obdobně je v ČR nízký počet úvazků na dobu určitou (cca 8 %), zatímco průměr EU27 je cca 14,1 %), 

v této charakteristice trhu práce má ČR desátou nejnižší hodnotu.  

V ČR obdobně jako v jiných zemí klesá podíl zaměstnanosti v primárním sektoru (na cca 3,1 %). 

Přestože v ČR klesá i zaměstnanost v sekundéru, vykazuje ČR stále její vysoký podíl zaměstnanosti 

(průmysl a stavebnictví). Podíl pracujících ve zpracovatelském průmyslu je v ČR v rámci EU vůbec 

nejvyšší (26,5 %), ve stavebnictví pátý nejvyšší a podíl pracujících v těžbě a dobývání nerostných 

surovin patří také k nejvyšším v Evropě. Zastoupení terciéru se dále zvyšuje (na cca 58,9 %)59. 

Nezaměstnanost  

Míra nezaměstnanosti je silně diferencovaná podle dosažené úrovně vzdělání. Osoby bez kvalifikace 

jsou patnáctkrát více postiženy nezaměstnaností než osoby s nejvyšší terciární úrovní vzdělání.  

Tabulka 31: Specifické míry nezaměstnanosti pro jednotlivé vzdělanostní kategorie 

Nejvyšší dosažené  
 vzdělání: 

Specifické míry nezaměstnanosti 

základní a bez vzdělání 25,0 26,8 23,6 

střední bez maturity 8,5 7,0 11,4 

střední s maturitou 5,3 4,7 5,9 

vysokoškolské 2,8 2,6 3,0 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, 2011 
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 Zdroje dat: ČSÚ 
58

 Údaje jsou převzaty z české statistiky práce, která je navázána na indikátory Lisabonské strategie do 2010, kde 
byl referenční věkový interval 15-64 let. Údaje v členění za věkovou skupinu 20-64 (ve vazbě na Strategii Evropa 
2020) jsou uváděny pouze v rámci statistik Eurostat, ze kterého pro ČR vyplývá rozdíl zhruba + 6 procentních 
bodů. 

59
 Rámec strategie konkurenceschopnosti NERV však uvádí, že rostou hlavně služby s nízkou produktivitou 

práce. 
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Vliv úrovně vzdělání na zaměstnanost, resp. nezaměstnanost je v

následující graf. Přesto v letech 2008

nezaměstnaných.  

Graf 27: Vývoj podílu jednotlivých vzdělanostních kategorií na celkovém počtu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, 2011 

Nezaměstnanost se také velmi liší regionálně. V

které představuje ve vývoji následující graf

nezaměstnanosti ČR, kde je typický její nárůst na konci 90. let a z

nárůst v průběhu hospodářské recese tedy mezi lety 

zaznamenaly za sledované období regiony Moravskoslezsko a Severozápad, které vykazují nejvyšší 

míru i dnes.  

Naopak tradičně nejmenší problémy s

kvalifikační a odvětvové strukturu (80 % zaměstnaných v terciární sféř

příležitostí (více než 850 tis. osob)

100  tis.  pracujících cizinců). Vykazovaná

celostátního průměru. Alarmující je ovšem trend růstu 

od konce roku 2007 se zvýšil počet uchazečů v Praze téměř o 90 % (průměr celé ČR necelých 33 %; 

souhrn krajů bez Prahy pod 30 %).

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2)

Vliv úrovně vzdělání na zaměstnanost, resp. nezaměstnanost je v čase poměrně stálý, jak dokládá 

letech 2008-2010 vzrostl i podíl vysokoškolsky vzdělaných osob na počtu 

jednotlivých vzdělanostních kategorií na celkovém počtu nezaměstnaných osob

 

 

Nezaměstnanost se také velmi liší regionálně. V ČR lez sledovat nezaměstnanost za oblasti NUTS 2, 

které představuje ve vývoji následující graf. Téměř všechny regiony kopírovaly vývoj míry 

nezaměstnanosti ČR, kde je typický její nárůst na konci 90. let a z hlediska současnosti především 

průběhu hospodářské recese tedy mezi lety 2008-2010. Nejvyšší míry nezaměstnanosti 

ované období regiony Moravskoslezsko a Severozápad, které vykazují nejvyšší 

Naopak tradičně nejmenší problémy s nezaměstnaností má hlavní město Praha, která má specifickou 

kvalifikační a odvětvové strukturu (80 % zaměstnaných v terciární sféře), rozsah nabídky pracovních 

itostí (více než 850 tis. osob) i nadprůměrnou mobilitu pracovní síly  (150  tis.  dojíždějících  a  

Vykazovaná míra nezaměstnanosti je v Praze na  úrovni  zhruba  1/2

larmující je ovšem trend růstu počtu nezaměstnaných v 

od konce roku 2007 se zvýšil počet uchazečů v Praze téměř o 90 % (průměr celé ČR necelých 33 %; 

souhrn krajů bez Prahy pod 30 %). 
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nezaměstnaných v posledních letech – 

od konce roku 2007 se zvýšil počet uchazečů v Praze téměř o 90 % (průměr celé ČR necelých 33 %; 
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Graf 28: Vývoj míry nezaměstnanosti pro jednotlivé oblasti (NUTS 2) mezi lety 1993

Zdroj: ČSÚ 

 

Při hodnocení vývoje nezaměstnanosti v

se mohou vyskytnout, tedy maximální a minimální dosažené hodnoty míry nezamě

je opět nejvážnější v regionech 

Svého maxima dosáhly tyto regiony právě v

však značí, že ve vymezeném období zde došlo

shodné pro všechny zmíněné regiony (největší pokles zaznamenalo Moravskoslezsko 

Největší nárůst nezaměstnanosti naopak zaznamenal region Severovýchod, kde došlo k nárůstu o 

1,5 p.b. 

Graf 29: Vývoj nezaměstnanosti v regionech NUTS 2 mezi lety 2005

Zdroj: ČSÚ 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2)

nezaměstnanosti pro jednotlivé oblasti (NUTS 2) mezi lety 1993-2010

Při hodnocení vývoje nezaměstnanosti v určitém časovém období je nutné vzít v

se mohou vyskytnout, tedy maximální a minimální dosažené hodnoty míry nezamě

regionech Moravskoslezsko a Severozápad a dále v regionu Střední Morava. 

Svého maxima dosáhly tyto regiony právě v prvním sledovaném roce 2005. Černá barva v

však značí, že ve vymezeném období zde došlo k poklesu míry nezaměstnanosti, což bylo opět 

shodné pro všechny zmíněné regiony (největší pokles zaznamenalo Moravskoslezsko 

Největší nárůst nezaměstnanosti naopak zaznamenal region Severovýchod, kde došlo k nárůstu o 

regionech NUTS 2 mezi lety 2005-2010 

 

(analýza 2) 75 

2010 

 

určitém časovém období je nutné vzít v potaz výkyvy, které 

se mohou vyskytnout, tedy maximální a minimální dosažené hodnoty míry nezaměstnanosti. Situace 

regionu Střední Morava. 

prvním sledovaném roce 2005. Černá barva v jejich grafu 

poklesu míry nezaměstnanosti, což bylo opět 

shodné pro všechny zmíněné regiony (největší pokles zaznamenalo Moravskoslezsko – o 3,7 p.b.). 

Největší nárůst nezaměstnanosti naopak zaznamenal region Severovýchod, kde došlo k nárůstu o 
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Růst nezaměstnanosti zaznamenaný v

1 volné pracovní místo. Zatímco v

2,5 uchazeče, v kritických letech 2009 a 2010, kdy se naplno projevila hospodářská krize doprovázená 

hromadnými propouštěními a rušením podniků, připadalo na jedno volné pracovní místo přes 

18 uchazečů. 

Graf 30: Vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo (VPM)

Zdroj: Statistika nezaměstnanosti MPSV

 

Se zaznamenaným růstem nezaměstnanosti souvisí také podstatné zvýšení výdajů na pasivní politiku 

zaměstnanosti – tedy vyplácení podpory v

možné použít na APZ, tedy aktivní politiku zaměstnanosti. Smyslem politiky APZ je přesun od 

hmotného zabezpečení nezaměstnaných 

zaměstnání. Cílem APZ je předcházení samotné nezaměstnanosti, snahou by tedy mělo být zvyšování 

výdajů na APZ, což by mělo mít vliv na snižování PPZ.

Požadavky na pracovní sílu dle úrovně vzdělání

Na českém trhu práce existuje stále n

pracovních míst a dosaženou kvalifikací osob

absolutnímu i relativnímu poklesu volných pracovních míst u osob se ZŠ vzděláním. Toto nicméně 

může souviset s ekonomickou krizí a jejím dopadem na nízkokvalifikované profese, např. stavebnictví. 

Do budoucnosti se očekává dalš

ISCED 5 a 6 (viz též následující graf).
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nezaměstnanosti zaznamenaný v posledních letech má vliv také na vývoj počtu uchazečů na 

volné pracovní místo. Zatímco v roce 2007 připadalo na jedno volné pracovní místo pouze 

kritických letech 2009 a 2010, kdy se naplno projevila hospodářská krize doprovázená 

hromadnými propouštěními a rušením podniků, připadalo na jedno volné pracovní místo přes 

Vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo (VPM) 

Statistika nezaměstnanosti MPSV 

Se zaznamenaným růstem nezaměstnanosti souvisí také podstatné zvýšení výdajů na pasivní politiku 

tedy vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Její růst ovlivňuje výši výdajů, kterou je 

možné použít na APZ, tedy aktivní politiku zaměstnanosti. Smyslem politiky APZ je přesun od 

hmotného zabezpečení nezaměstnaných osob (PPZ) k aktivnímu přístupu řešení vzniklé situace ztráty 

cházení samotné nezaměstnanosti, snahou by tedy mělo být zvyšování 

výdajů na APZ, což by mělo mít vliv na snižování PPZ. 

dle úrovně vzdělání  

Na českém trhu práce existuje stále nesoulad mezi požadavky na kvalifikaci u 

kvalifikací osob, které práci poptávají. Mezi lety 2006 a 2010 došlo k 

absolutnímu i relativnímu poklesu volných pracovních míst u osob se ZŠ vzděláním. Toto nicméně 

ekonomickou krizí a jejím dopadem na nízkokvalifikované profese, např. stavebnictví. 

Do budoucnosti se očekává další vzrůst poptávky po pracovnících s vyšší kvalifikací, tj. zejména 

5 a 6 (viz též následující graf). 
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Graf 31: Struktura zaměstnaných dle kvalifikace

Zdroj: Skill needs in Europe, Focus on 2020. CEDEFOP Panorama Series, 160. 

Publications of the European Communities, 2008. V

kvalitu zaměstnanosti v České republice

Dopady na vzdělávací systém – 

absolventů. Přičemž se jedná se o pole, kde programy ESF působí, nicméně jejich předpokládaný vliv 

je dlouhodobý.  

Požadavky na pracovní sílu dle odvětví a profesí

Volná pracovní místa jsou v oborech, ve kterých není poptávka ze strany uchazečů o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst je, dle členění NACE, evidováno v

Zpracovatelský průmysl (19 %) a sekce G 

V důsledku změny struktury ekonomiky (posun ke znalostní ekonomice) se mění poptávka po 

pracovní síle i z hlediska profesí. Dle klasifikace KZAM je nyní nejvyšší poptávka po skupinách 

3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v př

2006 a 2010 došlo k výraznému nárůstu

opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení), kde došlo nicméně mezi lety 2006 a 2010 k

z 33,5 % na 21,0 % a 8 - Obsluha 

                                                           
60

 Zdroj: MPSV 
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 Z 11,4 % na 21,5 % 
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 Z 19,2 % na 15,1 % 
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: Struktura zaměstnaných dle kvalifikace 

Zdroj: Skill needs in Europe, Focus on 2020. CEDEFOP Panorama Series, 160. Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities, 2008. Ve zprávě projektu MMR: Vliv kohezní politiky na úroveň a 

České republice. 
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Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba (11 %)60.  

důsledku změny struktury ekonomiky (posun ke znalostní ekonomice) se mění poptávka po 

hlediska profesí. Dle klasifikace KZAM je nyní nejvyšší poptávka po skupinách 
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Projekce zaměstnanosti do roku 2020 

Dle Projekce zaměstnanosti v odvětvích 2009-202063 lze do roku 2020 očekávat u odvětví primárního 

a sekundárního sektoru další pokles zaměstnanosti a podílu na zaměstnanosti. Mírný nárůst lze čekat 

pouze v odvětvích výroby elektrotechniky, ostatních elektrických strojů a optických a zdravotnických 

zařízení. Naopak celkový nárůst v terciárním sektoru lze očekávat hlavně v odvětví velkoobchodu, 

maloobchodu, prodeji a opravách motorových vozidel, opravách výrobků osobní potřeby, 

profesionálních služeb, bankovnictví a finančních službách, výpočetní techniky, zdravotní a sociální 

péče a vzdělávání.  

Z prognóz (http://prognozatrhuprace.vupsv.cz) dále vyplývá, že nejvyšší šanci na uplatnění budou mít 

absolventi středoškolských oborů chemie, potravinářství (bez maturity), stavebnictví a přírodní vědy 

(s maturitou) a vysokoškolští absolventi ekonomiky a managementu, obchodu, stavebnictví a 

přírodních věd. Naopak nejmenší šanci budou mít lidé bez vzdělání či se základním vzděláním, 

absolventi středních škol bez maturity a absolventi gymnázií. Z pohledu zaměstnání lze očekávat 

nejvyšší nárůst poptávky po pomocných zdravotních pracovnících, odborných pracovnících bank a 

pojišťoven, vědcích v oblasti podnikání, techniků v IT a elektronice, techniků ve fyzikálních oborech.  

Dopady na vzdělávací systém – změna požadavků na strukturu vzdělání, vzdělávacích oborů 

(požadavky na změnu nastavení vzdělávacího systému). Zatím bylo řešeno spíše rekvalifikacemi, ne 

odpovídající komplexní změnou nastavení počátečního vzdělávání a některými dalšími kroky (i když 

např. již probíhá racionalizace skupin oborů vzdělání či postupné provázání národní soustavy 

povolání a národní soustavy kvalifikací a navázání dalšího vzdělávání).  

4.1.3 Vzdělanostní struktura a kvalita vzdělání 

Jádrem strategie Evropa 2020, resp. dvě ze tří jejích hlavních priorit jsou: „Růst podporující začlenění 

– podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a 

územní soudržností“ a „Inteligentní růst“ – vyvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích 

Kvantifikovaným cílem je snížit míru předčasného ukončení vzdělávání ze současných 15 % na 10 %, a 

zároveň zvýšit podíl osob v roce ve věku 30 až 34 let, jež ukončily terciární vzdělání, z 31 % na 40 % 

v roce 2020. Dne 7. června 2010 schválila vláda ČR některé kvantifikované národní hlavní cíle a 

podcíle strategie Evropa 202064. Poměr žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení je v ČR 

hluboko pod cílovou hodnotou EU pro rok 2020, konkrétně 5,6 % žáků. ČR si proto stanovila národní 

cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení na 5,5 %. Národní cíl poměru 

vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let je stanoven na 32 %. 

4.1.3.1 Vzdělanostní struktura populace 

Vzdělanostní struktura populace stále výrazněji proměňuje, přičemž dochází ke zvyšování 

vzdělanostní úrovně populace. Roste podíl obyvatel se středním vzděláním (s maturitou i bez) 
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 Zpracovatel NOVZ-NVF. Vychází z kvantitativně-kvalitativního modulu ROA-CERGE, který slouží pro 
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i vysokoškolským vzděláním. Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním nicméně i přes kontinuální růst dosáhl 

v ČR v roce 2011 pouze výše 13 % (viz n

Strategie Evropa 2020.  

Graf 32: Vzdělanostní struktura v ČR

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ 

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva se v

zejména k růstu počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Zároveň roste i podíl obyvatelstva se 

středním vzděláním s maturitou, nicméně zde lze nyní očekávat určitý pokles, a to v

zavedení státní maturity. Proměnu vzdělanostní s

Graf 33: Vývoj vzdělanostní struktury v

Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil, ČSÚ

 

Zastoupení obyvatel s nižší úrovní vzdělání 

věkových skupinách na celkovém počtu obyvatel v

Toto se projevuje ve všech věkových skupinác

následující graf. Naopak u středního a vyš

roste. V případě ISCED 5 a 6 (zahrnující vyšší odborné školy, bakalářské a magisterské studijní 

programy a doktorské studijní programy) je kontinuální růst u všech sledovaných věkových skupin, a 

to průměrně o 3 procentní body za sledované období 2002

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2)

vysokoškolským vzděláním. Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním nicméně i přes kontinuální růst dosáhl 

ČR v roce 2011 pouze výše 13 % (viz následující graf), čímž je hluboce pod průměrem EU a cílem 

ČR v roce 2011 

 

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva se v ČR zvyšuje, přičemž postupně dochází k

růstu počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Zároveň roste i podíl obyvatelstva se 

maturitou, nicméně zde lze nyní očekávat určitý pokles, a to v

zavedení státní maturity. Proměnu vzdělanostní struktury populace v ČR dokládá i následující graf. 

Vývoj vzdělanostní struktury v ČR (v tisících) 

Výběrové šetření pracovních sil, ČSÚ 

nižší úrovní vzdělání (základní vzdělání a střední bez maturity)

věkových skupinách na celkovém počtu obyvatel v tomto věku má klesající nebo stagnující 

věkových skupinách v průběhu sledovaného období, jak znázorňuje 

Naopak u středního a vyššího vzdělání podíl obyvatel ve všech věkových skupinách 

případě ISCED 5 a 6 (zahrnující vyšší odborné školy, bakalářské a magisterské studijní 

programy a doktorské studijní programy) je kontinuální růst u všech sledovaných věkových skupin, a 

růměrně o 3 procentní body za sledované období 2002-2009. Nejnižší nárůst je evidován u 
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vysokoškolským vzděláním. Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním nicméně i přes kontinuální růst dosáhl 

ásledující graf), čímž je hluboce pod průměrem EU a cílem 

 

ČR zvyšuje, přičemž postupně dochází k akceleraci, a to 

růstu počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Zároveň roste i podíl obyvatelstva se 

maturitou, nicméně zde lze nyní očekávat určitý pokles, a to v důsledku 

ČR dokládá i následující graf.  

 

maturity) v jednotlivých 

klesající nebo stagnující tendenci. 

průběhu sledovaného období, jak znázorňuje 

šího vzdělání podíl obyvatel ve všech věkových skupinách 

případě ISCED 5 a 6 (zahrnující vyšší odborné školy, bakalářské a magisterské studijní 

programy a doktorské studijní programy) je kontinuální růst u všech sledovaných věkových skupin, a 

2009. Nejnižší nárůst je evidován u 
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věkové skupiny 60 a více let (2,2 p. b.), nejvyšší

slibný vývoj do budoucna, ale pro včasné splnění cílů programu 

ještě zvýšit. 

Graf 34: Podíl obyvatel se vzděláním 
počtu obyvatel v daných kategoriích v ČR

Zdroj: ČSÚ, Ročenka statistiky trhu práce 2010 (výběrové šetření pracovních sil)

Graf 35: Podíl obyvatel se vzděláním na úrovni ISCED 3c v
počtu obyvatel v daných kategoriích v ČR

Zdroj: ČSÚ, Ročenka statistiky trhu práce
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kupiny 60 a více let (2,2 p. b.), nejvyšší u věkové skupiny 15-29 let (5,1 

slibný vývoj do budoucna, ale pro včasné splnění cílů programu Evropa 2020 by bylo potřeba růst 

Podíl obyvatel se vzděláním na úrovni ISCED 1 a 2 v jednotlivých věkových kategoriích na celkovém 
daných kategoriích v ČR 

 

práce 2010 (výběrové šetření pracovních sil) 

Podíl obyvatel se vzděláním na úrovni ISCED 3c v jednotlivých věkových kategoriích na celkovém 
daných kategoriích v ČR 

 
Zdroj: ČSÚ, Ročenka statistiky trhu práce 2010 (výběrové šetření pracovních sil) 
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29 let (5,1 p. b.), což naznačuje 

Evropa 2020 by bylo potřeba růst 

jednotlivých věkových kategoriích na celkovém 

jednotlivých věkových kategoriích na celkovém 
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Graf 36: Podíl obyvatel se vzděláním 
celkovém počtu obyvatel v daných kategoriích v ČR

Zdroj: ČSÚ, Ročenka statistiky trhu práce 2010 (výběrové šetření pracovních sil)

Graf 37: Podíl obyvatel se vzděláním na úrovni ISCED 5 a 6 v
počtu obyvatel v daných kategoriích v ČR

Zdroj: ČSÚ, Ročenka statistiky trhu pr

 

Terciární vzdělávání 

Terciární vzdělávání je jednou z

vazbě na cíle stanovené Strategií Evropa 2020. Počet studentů VŠ kontinuálně roste minimál

roku 2001. S tím souvisí i rostoucí počet absolventů vysokoškolského vzdělání (viz následující graf). 
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Podíl obyvatel se vzděláním na úrovni ISCED 3a, b, 4 v jednotlivých věkových kategoriích na 
daných kategoriích v ČR 

 

práce 2010 (výběrové šetření pracovních sil) 

Podíl obyvatel se vzděláním na úrovni ISCED 5 a 6 v jednotlivých věkových kategoriích na celkovém 
daných kategoriích v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ, Ročenka statistiky trhu práce 2010 (výběrové šetření pracovních sil) 

Terciární vzdělávání je jednou z klíčových oblastí, ve které by měly strukturální fondy působit 

vazbě na cíle stanovené Strategií Evropa 2020. Počet studentů VŠ kontinuálně roste minimál

tím souvisí i rostoucí počet absolventů vysokoškolského vzdělání (viz následující graf). 
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jednotlivých věkových kategoriích na 

jednotlivých věkových kategoriích na celkovém 

klíčových oblastí, ve které by měly strukturální fondy působit – ve 

vazbě na cíle stanovené Strategií Evropa 2020. Počet studentů VŠ kontinuálně roste minimálně od 

tím souvisí i rostoucí počet absolventů vysokoškolského vzdělání (viz následující graf).  
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Graf 38: Vývoj počtu studentů a absolventů vysokých škol v

Zdroj: Studenti a absolventi vysokých škol

Rozdělení výše uvedených studentů a absolventů dle typu studijního programu představuje 

následující tabulka, ze které vyplývá, že rapidní růst studentů je především díky nárůstu počtu 

studentů u bakalářských oborů. Zde počet studentů vzrost

Tento trend sleduje i vývoj absolventů těchto oborů. Z

studentům také vyplývá, že větší naději na dokončení mají studenti bakalářských oborů než studenti 

oborů magisterských. 

Tabulka 32: Vývoj počtu studentů a absolventů vysokých škol v

programu 

 

  2001 2002 2003

Celkem  203 506 220 249 243 797

Bakalářský 41 830 59 253 88 277

Magisterský 145 399 143 168 135 782

Doktorský 16 277 17 828 19 738

 
 2001 2002 2003

Celkem  30 095 31 240 32 977

Bakalářský 7 829 8 020 8 566

Magisterský 21 202 21 896 22 907

Doktorský 1 090 1 351 1 538

Zdroj: Studenti a absolventi vysokých škol

Roku 1999 bylo na základě Zákona 

do roku 1999/2000 existovaly pouze veřejné vysoké školy.

vysokých škol, přičemž tento vývoj dokumentuje následující graf. Se změnou zákona souvisel prudký 

nárůst počtu soukromých vysokých škol, což ovšem neovlivnilo počet veřejných VŠ. 

v čase velmi stabilní, v ČR existovalo v daném období vždy 23
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Vývoj počtu studentů a absolventů vysokých škol v letech 2001-2010 

 

vysokých škol v roce 2010, ČSÚ  

Rozdělení výše uvedených studentů a absolventů dle typu studijního programu představuje 

následující tabulka, ze které vyplývá, že rapidní růst studentů je především díky nárůstu počtu 

studentů u bakalářských oborů. Zde počet studentů vzrost mezi roky 2001 a 2010 více než pětkrát. 

Tento trend sleduje i vývoj absolventů těchto oborů. Z poměru absolventům ku všem přijatým 

studentům také vyplývá, že větší naději na dokončení mají studenti bakalářských oborů než studenti 

Vývoj počtu studentů a absolventů vysokých škol v letech 2001-2010 dle typu studijního 

Studenti VŠ 

2003 2004 2005 2006 2007 

243 797 264 878 289 551 316 300 344 065 368 107

88 277 121 397 152 234 180 085 206 007 226 844

135 782 122 371 115 306 113 230 114 416 117 116

19 738 21 110 22 011 22 986 23 642 

Absolventi VŠ 

2003 2004 2005 2006 2007 

32 977 38 406 44 342 53 467 63 800 

8 566 11 992 18 262 25 076 33 010 

22 907 24 709 24 190 26 459 28 614 

1 538 1 750 1 950 2 057 2 267 

vysokých škol v roce 2010, ČSÚ 

Roku 1999 bylo na základě Zákona č. 111/1998 Sb. povoleno zakládání soukromých vysokých škol

do roku 1999/2000 existovaly pouze veřejné vysoké školy. Tím byla výrazně ovlivněna struktura 

vysokých škol, přičemž tento vývoj dokumentuje následující graf. Se změnou zákona souvisel prudký 

růst počtu soukromých vysokých škol, což ovšem neovlivnilo počet veřejných VŠ. 

ČR existovalo v daném období vždy 23-26 veřejných vysokých škol. U 
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Rozdělení výše uvedených studentů a absolventů dle typu studijního programu představuje 

následující tabulka, ze které vyplývá, že rapidní růst studentů je především díky nárůstu počtu 

mezi roky 2001 a 2010 více než pětkrát. 

poměru absolventům ku všem přijatým 

studentům také vyplývá, že větší naději na dokončení mají studenti bakalářských oborů než studenti 

2010 dle typu studijního 

2008 2009 2010 

368 107 388 992 396 307 

226 844 241 195 246 140 

117 116 122 672 124 569 

24 147 25 125 25 598 

2008 2009 2010 

73 242 81 732 87 941 

39 120 45 313 49 170 

31 830 34 147 36 688 

2 378 2 373 2 189 

akládání soukromých vysokých škol – 

Tím byla výrazně ovlivněna struktura 

vysokých škol, přičemž tento vývoj dokumentuje následující graf. Se změnou zákona souvisel prudký 

růst počtu soukromých vysokých škol, což ovšem neovlivnilo počet veřejných VŠ. Jejich počet je 

26 veřejných vysokých škol. U 



 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v

 

soukromých vysokých škol došlo k

zpomalil a v posledním sledovaném roce je 44 z

Soukromé školy se soustřeďují především v

na území Prahy sídlí přes 50 % všech soukromých škol ČR.

Graf 39: Vývoj počtu soukromých a veřejných vysokých škol v

Zdroj: ČSÚ 

Dalším typem vzdělávací instituce terciérního vzdělávání jsou Vyšší odborné školy. 

existuje v ČR 184 VOŠ, přičemž jejich počet je několik posledních let víceméně stabilní. Zřizovatelem 

vyšších odborných škol v ČR je ve většině případů 

fyzická osoba (přičemž zde se jedná o 

správy). Celkem bylo v roce 2009 přijato 

některé z ostatních forem vzdělávání. Počet přihlá

postupně klesající tendenci (jak potvrzuje následující graf)

formy vzdělávání – navzdory jejich poměrn

absolvovalo na vyšších odborných školách úspěšně 6 185 osob, z toho 5 186 v denní fo

ostatních formách vzdělávání. 
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soukromých vysokých škol došlo k nárůstu na 40 institucí během prvních 5 let existence, pak se růst 

posledním sledovaném roce je 44 z celkového počtu 77 škol v soukromém vlastnictví

Soukromé školy se soustřeďují především v hlavním městě Praze, kde je po nich největší poptávka 

všech soukromých škol ČR. 

: Vývoj počtu soukromých a veřejných vysokých škol v letech 1989 - 2011 

Dalším typem vzdělávací instituce terciérního vzdělávání jsou Vyšší odborné školy. 

ČR 184 VOŠ, přičemž jejich počet je několik posledních let víceméně stabilní. Zřizovatelem 

ČR je ve většině případů kraj (63% VOŠ), ve 26 % případů p

a (přičemž zde se jedná o soukromé VOŠ) a dále církev či stát (jiný ústřední orgán státní 

ce 2009 přijato 11 870 uchazečů, z nich 8 864 k denní formě a 3 006 do 

forem vzdělávání. Počet přihlášených, přijatých a zapsaných od roku 2003 má 

(jak potvrzuje následující graf), výjimku tvoří rostoucí zájem o ostatní 

navzdory jejich poměrně malé podpoře z veřejných roz

absolvovalo na vyšších odborných školách úspěšně 6 185 osob, z toho 5 186 v denní fo
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let existence, pak se růst 

soukromém vlastnictví. 

hlavním městě Praze, kde je po nich největší poptávka – 

 

Dalším typem vzdělávací instituce terciérního vzdělávání jsou Vyšší odborné školy. V současné době 

ČR 184 VOŠ, přičemž jejich počet je několik posledních let víceméně stabilní. Zřizovatelem 

VOŠ), ve 26 % případů právnická nebo 

jiný ústřední orgán státní 

11 870 uchazečů, z nich 8 864 k denní formě a 3 006 do 

ných od roku 2003 má 

, výjimku tvoří rostoucí zájem o ostatní 

ě malé podpoře z veřejných rozpočtů. V roce 2009 

absolvovalo na vyšších odborných školách úspěšně 6 185 osob, z toho 5 186 v denní formě a 999 v 
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Graf 40: Vývoj počtu přijatých studentů na VOŠ v letech 1997 

Zdroj: Strategie a možnosti transformace vyššího odborného vzdělávání v České republice

 

Mezinárodní srovnání v terciárním vzdělávání

Podíl VŠ studentů ve společnosti 

Pro dosahování společných cílů stanovených například ve strategii Evropa 2020 je vhodné znát 

postavení země v mezinárodním srovnání vůči ostatním členským státům. Pro srovnání jsou uváděny 

i vyspělé státy USA a Japonsko. Při srovnání 

přes stále rostoucí podíl vysokoškoláků (ISCED 5 a 6) nedosahuje 

vysokoškolských studentů věku 

například až za Litvou, Polskem či Maďarskem. Hodnota tohoto ukazatele pro ČR činí 46,9

50,4 % průměru EU 27 a jedná se tedy o oblast, která si zasluhuje zvýšenou pozornost.

Graf 41: Podíl VŠ studentů (ISCED 5 a 6) v

Zdroj: Eurostat, 2012 
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přijatých studentů na VOŠ v letech 1997 - 2009 

 

Zdroj: Strategie a možnosti transformace vyššího odborného vzdělávání v České republice

terciárním vzdělávání 

 

Pro dosahování společných cílů stanovených například ve strategii Evropa 2020 je vhodné znát 

mezinárodním srovnání vůči ostatním členským státům. Pro srovnání jsou uváděny 

Při srovnání počtu vysokoškoláků v ČR se zeměmi EU 27 je zřejmé, že i 

přes stále rostoucí podíl vysokoškoláků (ISCED 5 a 6) nedosahuje ani průměru EU 27. V

vysokoškolských studentů věku 20- 29 let na celkové populaci obyvatel 20-29 let se ČR umístila 

například až za Litvou, Polskem či Maďarskem. Hodnota tohoto ukazatele pro ČR činí 46,9

50,4 % průměru EU 27 a jedná se tedy o oblast, která si zasluhuje zvýšenou pozornost.

studentů (ISCED 5 a 6) v populaci ve věku 20-29 let na celkové populaci 20
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Zdroj: Strategie a možnosti transformace vyššího odborného vzdělávání v České republice, Návrh pro PV 

Pro dosahování společných cílů stanovených například ve strategii Evropa 2020 je vhodné znát 

mezinárodním srovnání vůči ostatním členským státům. Pro srovnání jsou uváděny 

se zeměmi EU 27 je zřejmé, že i 

průměru EU 27. V podílu 

29 let se ČR umístila 

například až za Litvou, Polskem či Maďarskem. Hodnota tohoto ukazatele pro ČR činí 46,9 % oproti 

50,4 % průměru EU 27 a jedná se tedy o oblast, která si zasluhuje zvýšenou pozornost. 

29 let na celkové populaci 20-29 let (2009) 
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Ve srovnání počtu absolventů VŠ na 1000 obyvatel ve věku 20-29 let se ČR nachází na hodnotě 

průměru EU, jak dokládá následující graf. Tento počet lze však považovat za nedostatečný vzhledem 

k požadovanému zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství a zvýšení výkonu ekonomiky. 

Na obou stranách spektra (pod i nad průměrem EU) se nachází země, které lze označit jako 

ekonomicky silnější (např. Francie, je nadprůměrná a Německo či Švédsko, které jsou podprůměrné 

z hlediska tohoto ukazatele). Graf pro srovnání opět obsahuje i údaje za USA a Japonsko, které také 

překračují průměr EU.  

Graf 42: Podíl absolventů VŠ (ISCED 5 a 6) v populaci ve věku 20-29 let na celkové populaci 20-29 (2009) 

 

Zdroj: Eurostat, 2012, Výdaje na terciární vzdělávání 

Výdaje vydávané na oblast terciárního vzdělávání jsou jedním ze zásadních ukazatelů vyjadřujících 

priority, které dává národní vláda této oblasti vzdělávání. Následující graf ukazuje, že ČR v tomto 

ukazateli velmi zaostává za průměrem EU a řadí se k zemím v rámci EU s nejnižší podporou této sféry 

vzdělávání v poměru k HDP státu. 
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Graf 43: Podíl výdajů na terciérní vzdělávání na HDP 

 

Zdroj: Eurostat, 2012 

4.1.3.2 KVALITA VZDĚLÁNÍ 

Z výsledků srovnávacích mezinárodních analýz vyplývá, že studijní výsledky studentů českých 

základních a středních škol klesají. Na základě prognóz lze odhadovat, že pokud bude tento trend 

pokračovat, dostane se ČR během deseti let na úroveň států s nižší kvalitou vzdělání, jako je 

Rumunsko nebo Gruzie. Jelikož akademické výsledky úzce souvisejí s těmi ekonomickými, ohrožují 

klesající studijní výsledky nejen budoucnost studentů, ale i prosperitu České republiky. Jejich pokles 

od roku 1995 může zemi dle analýzy společnosti McKinsey & Company65 do roku 2050 stát 11 % HDP. 

Klesající trend ve vzdělávání dokládají i výsledky posledního Sčítání lidí z roku 2011, kde se ukazuje, že 

přibývá lidí bez vzdělání a lidí negramotných. Tento trend je proto třeba zvrátit. 

Z hlediska celoživotního učení je podstatné, aby počáteční vzdělávání vytvořilo základy k dalšímu 

vzdělávání, tzn. aby žáky vybavilo funkční gramotností a klíčovými kompetencemi (komunikace, 

týmová práce, schopnost učit se, schopnost řešit problémy, ICT apod.), které jsou nezbytné pro 

uplatnění v osobním i pracovním životě. I když se do kurikula počátečního vzdělávání postupně 

začleňují klíčové kompetence od poloviny 90. let, jen pomalu se stávají jeho integrální součástí, 

protože jejich rozvíjení vyžaduje poměrně zásadní změnu pojetí výuky a k této změně myšlení 

nepomohla ani kurikulární reforma orientovaná právě na podporu klíčových kompetencí probíhající 

od r. 2004. 

Dle zprávy McKinsey & Company vykazuje české školství průměrné, klesající a nerovnoměrné 

výsledky. Kvalita vzdělání jednotlivých zemí je sledována několika mezinárodními průzkumy, ve 

kterých čeští studenti dosahují většinou průměrných výsledků. Z mezinárodních průzkumů TIMSS, 

které organizuje program Mezinárodní asociace pro hodnocení studijních výsledků IEA, vyplývá, že od 

v roce 1995 patřila Česká republika mezi 6-7 nejlepších zemí. Od té doby se ale výsledky českých 
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 McKinsey & Company, 2010: Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení 
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čtvrťáků a osmáků výrazně zhoršily. Výzkum 

organizovaný OECD se zaměřuje na srovnávání znalostí a dovedností patnáctiletých

matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti.

Čtenářská gramotnost 

Úroveň čtenářské gramotnosti je zá

kompetencí. V tomto testu dosáhli čeští žáci podprůměrných výsledků. Největší potíže jim přitom 

činily úlohy vyžadující vyhledávání různých typů informací. Výrazně nejhůře řešili zároveň úlohy 

zasazené do pracovních situací, kde se umístili na jednom z posledních míst. 

Ve čtenářské gramotnosti se od roku 2000 do roku 2009 významně zhoršily výsledky žáků základních 

škol a žáků v maturitních a nematuritních programech středních odborných škol. Průměr zem

je cca 494 bodů, nad průměrem se v

gymnázií dosahují v testech PISA mezinárodně nadprůměrných výsledků. Nejhorších výsledků ve 

srovnávacích testech dosahují dlouhodobě základní speci

přednostně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Graf 44: Čtenářská gramotnost žáků a studentů ČR dle typu škol

Zdroj: PISA 2009, vlastní úprava 

V mezinárodním srovnání se ČR řadí 
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Sledovaní čeští žáci se s výsledkem 493 bodů umístili pod průměrem zemí OECD (496 bodů) s tím, že 

rozdíl není statisticky významný a výsledek lze považovat za průměrný. Důležitým zjištěním výzkumu 

PISA ovšem je, že se výsledky českých žáků v období od roku 2003 do

Pokles výsledků v České republice o 24 bodů je největší ve všech 40 zemích, které se obou cyklů 

výzkumu zúčastnily.  

S poklesem výsledků českých žáků souvisí i změna jejich zastoupení na různých úrovních způsobilosti. 

Varujícím zjištěním je, že druhé úrovně způsobilosti, na které mají žáci osvojeny základní 
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matematické znalosti a dovednosti, v roce 2009 nedosáhlo 22,3 procenta českých žáků, což je 

výrazně více než 16,6 procenta v roce 2003. Podíl nejlepších žáků v české populaci (žáci na úrovni 5 a 

výše) se přitom snížil z 18,3 procenta na 11,7 procenta. V mezinárodním srovnání se ČR řadí mezi 

země jako Francie, Lotyšsko, Maďarsko či Švédsko.  

Přírodovědná gramotnost 

Nejlepších výsledků v přírodovědném testu dosáhli žáci Finska. Výsledek českých žáků přitom 

odpovídá průměru zemí OECD. Za poměrně krátké časové období od roku 2006 do roku 2009 se však 

výsledky českých žáků, stejně jako v matematice, zhoršily nejvíce ze všech zúčastněných zemí (o 12 

bodů). Obou cyklů výzkumu se zúčastnilo 57 zemí, výsledky se ale významně zhoršily pouze v 6 z nich. 

Mezi hlavní faktory ovlivňující kvalitu vzdělávání patří kvalita vedení školy (tedy především schopnosti 

ředitele školy) a kvalita práce pedagogických pracovníků. Ze zprávy McKinsey vyplývá, že většinu 

pracovní doby ředitelů škol ČR zabírá provoz a administrativa a na zlepšování kvality výuky jim zbývá 

cca 20 % času, což je velmi málo. V nejlépe fungujících výchovně-vzdělávacích systémech tráví 

ředitelé řízením kvality výuky více než 50 % (v některých případech, například při cíleném úsilí zlepšit 

kvalitu výuky, až 80 %) svého času. 

Pro kvalitní základnu pedagogických pracovníků je důležité mimo jiné jejich platové ohodnocení. 

V České republice jsou mzdy pedagogických pracovníků nižší než průměrné mzdy a velké procento 

absolventů pedagogických oborů proto volí jiné než pedagogické zaměstnání. Mzdy na veřejných 

školách jsou mírně vyšší než na školách soukromých, dynamika jejich růstu je naopak nižší. Mzdy 

učitelů v uplynulých 10 letech rostly mírně rychlejším tempem než celková průměrná mzda v ČR. 

Nejhůře jsou placeni učitelé na soukromých MŠ, jejichž platy nedosahují úrovně průměrné mzdy v 

ČR. Nejvyšší mzdy mají vysokoškolští pedagogové. Probléme je kromě mzdové úrovně a řady dalších 

faktorů také kvalita přípravy pedagogických pracovníků (především pregraduální). Požadavky 

pedagogické praxe a teoretické přípravy se často významně liší, není dostatečný podíl i kvalita 

praktické přípravy studentů pedagogických oborů, celková propojenost praktické a teoretické není na 

dostatečné úrovni. 

Z mezinárodního srovnání zemí OECD vyplývá, že platová úroveň učitelů ČR je jedna z nejhorších. 

Následující tabulka uvádí průměrnou roční mzdu pedagogických pracovníků přepočtenou dle parity 

kupní síly.  

Tabulka 33: Průměrný roční plat pedagogických pracovníků  

Země Základní školy Střední školy (s maturitou) Počet let 
od základní 

mzdy k 
maximální 

mzdě 

  Počáteční 
mzda 

Nejvyšší 
mzda 

Poměr 
nejnižší a 
nejvyšší 

mzdy 

Počáteční 
mzda 

Nejvyšší 
mzda 

Poměr 
nejnižší a 
nejvyšší 

mzdy 

Luxembourg 48 793 101 163 2,07 71 508 124 231 1,74 30 

Switzerland 44 308 69 354 1,57 58 781 89 655 1,53 27 

Germany 43 524 58 510 1,34 51 722 72 876 1,41 28 

Denmark 37 449 42 308 1,13 39 085 51 034 1,31 8 

Spain 37 172 52 391 1,41 42 440 59 234 1,40 38 

United States 35 999 50 922 m 36 398 53 913 m m 

Netherlands 35 428 51 226 1,45 36 762 73 964 2,01 17 

Australia 33 153 46 096 1,39 33 336 46 908 1,41 9 
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Země Základní školy Střední školy (s maturitou) Počet let 
od základní 

mzdy k 
maximální 

mzdě 

  Počáteční 
mzda 

Nejvyšší 
mzda 

Poměr 
nejnižší a 
nejvyšší 

mzdy 

Počáteční 
mzda 

Nejvyšší 
mzda 

Poměr 
nejnižší a 
nejvyšší 

mzdy 

Ireland 32 657 61 304 1,88 32 657 61 304 1,88 22 

Korea 31 532 87 452 2,77 31 407 87 327 2,78 37 

England 30 534 44 630 1,46 30 534 44 630 1,46 10 

Scotland 30 475 48 611 1,60 30 475 48 611 1,60 6 

Norway 29 635 37 023 1,25 31 652 39 016 1,23 16 

Finland 29 386 47 976 1,63 32 731 57 925 1,77 16 

Belgium (Fl.) 29 223 50 190 1,72 36 360 63 391 1,74 27 

OECD average 28 949 48 022 1,71 32 563 54 717 1,74 24 

EU19 average 28 628 46 977 1,69 32 059 54 009 1,75 25 

Austria 28 622 56 709 1,98 30 353 62 045 2,04 34 

Sweden 28 409 37 967 m 30 533 41 131 m a 

Belgium (Fr.) 28 115 48 163 1,71 34 885 60 838 1,74 27 

Japan 27 545 61 518 2,23 27 545 63 184 2,29 34 

Italy 26 074 38 381 1,47 28 098 44 041 1,57 35 

Greece 25 974 38 658 1,49 25 974 38 658 1,49 33 

New Zealand 25 964 38 412 1,48 25 964 38 412 1,48 8 

Iceland 24 266 30 774 1,27 25 503 33 483 1,31 18 

France 23 735 47 108 1,98 26 400 49 912 1,89 34 

Portugal 21 677 55 654 2,57 21 677 55 654 2,57 31 

Czech Republic 16 013 23 693 1,48 16 587 25 846 1,56 32 

Mexico 14 552 31 557 2,17 m m m 14 

Hungary 12 175 20 208 1,66 13 226 25 523 1,93 40 

Poland 7 127 14 686 2,06 9 173 19 334 2,11 10 

Zdroj: OECD, 2010 

Pozn. částky uvedeny v ekvivalentním USD, přepočítáno s použitím parity kupní síly 

Podíl žen v pedagogických profesích je tradičně vyšší než mužů. Toto platí především pro základní 

školy, poměr se vyrovnává až u vysokých škol. V mezinárodním srovnání zemí se ČR umístila na 

posledním místě v podílu žen působících v primárním vzdělávání.  

Tabulka 34: Podíl žen v učitelských sborech veřejných a soukromých institucí 

Země Primární 
vzdělávání 

Sekundární vzdělávání Primární a 
sekundární 
vzdělávání 

celkem 

Terciární 
vzdělávání 

Nižší Vyšší 

Dánsko 68,6 . . . . 

Lucembursko 73,6 53,4 47,2 60,3 . 

Španělsko 74,3 56,7 49,4 62,6 38,9 

Finsko 78,5 71,4 58,2 69,5 50,5 

Portugalsko  79,6 71,1 67,7 73,5 43,4 

Belgie 80,6 61,3 60,2 67,4 42,9 
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Země Primární 
vzdělávání 

Sekundární vzdělávání Primární a 
sekundární 
vzdělávání 

celkem 

Terciární 
vzdělávání 

Nižší Vyšší 

Spojené království 80,8 62,6 63,4 68,6 42,6 

Švédsko 81,6 66,9 51,7 68,9 44,2 

Francie 82,6 63,9 59,8 68,5 37,8 

Kypr 82,6 69,5 58,4 70,9 39,9 

Polsko 83,7 74,2 66,6 76,2 42,9 

Nizozemsko 84,4 . 47,7 68,4 38,7 

Irsko 84,7 . 63,4 74,1 37,6 

Německo 85,0 62,4 48,6 66,1 38,7 

Rumunsko 85,9 68,3 66,5 72,4 44,2 

Malta 88,7 65,9 39,6 71,4 30,7 

Slovensko 89,2 78,0 71,5 78,2 43,5 

Rakousko 89,6 69,6 52,5 70,0 33,1 

Lotyšsko 93,0 84,2 80,0 86,2 57,9 

Estonsko 93,5 81,1 73,7 83,2 . 

Bulharsko 93,7 81,3 76,9 82,4 47,3 

Itálie 94,0 70,8 59,9 75,8 35,6 

Maďarsko 96,1 78,5 64,8 78,6 37,6 

Litva 96,7 81,4 . 84,5 55,1 

Slovinsko 97,5 78,8 65,4 79,4 36,6 

Česká republika 97,6 74,1 58,5 73,3 48,0 

Zdroj: ČSÚ, 2009 

4.1.4 CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 

Pojem celoživotní učení představuje komplexní pohled na vzdělávání realizované v průběhu celého 

života. Zahrnuje všechny dostupné formy a metody učení se a vzdělávání, přičemž oprošťuje od 

tradičního pojetí, ve kterém bylo vzdělávání vnímáno jako aktivita realizovaná v době mládí před 

nástupem do zaměstnání a zahájení pracovní kariéry. V rámci celoživotního učení dochází k prolínání 

se vzdělávání a zaměstnání, což umožňuje pružně reagovat na potřeby trhu, zaměstnavatele, i 

vzdělávané osoby a společnosti. Současně je také možné získat odpovídající vzdělání či kvalifikaci 

různými cestami v průběhu života v závislosti na individuálních potřebách a podmínkách.  

Další vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení 

Vedle počátečního vzdělávání, které tvoří základ celoživotnímu učení, je jeho další součástí tzv. další 

vzdělávání (dále jen DV). To navazuje na sekundární, případně terciární vzdělávání a jeho úkolem je 

především rozšiřovat a doplňovat vzdělání v souvislosti s měnícími se podmínkami v zaměstnání či 
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mimo něj. Dle definice, uvedené v § 2 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání66, se DV rozumí 

vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláním. 

Hlavní přínosy, které z realizace dalšího vzdělávání plynou, spočívají především v oblasti doplňování a 

rozšiřování základního kvalifikačního vzdělání. Dalším vzděláváním je tak zajištěna adaptibilita 

pracovních sil na technologický vývoj, rozšiřování informační základny v jednotlivých oborech a 

podpora dlouhodobého rozvoje a inovací pracovních postupů směřujícího k efektivnější produktivitě 

práce.  

Další vzdělávání je důležité nejen pro získání chybějících pracovních kompetencí nebo kvalifikace. 

Další vzdělávání se zaměřuje i na posilování klíčových kompetencí, jež všichni potřebují ke svému 

osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pracovní život. 

Situace v ČR na poli dalšího vzdělávání 

Přestože jsou ekonomické i společenské důvody pro realizaci dalšího vzdělávání zcela zřejmé, v ČR 

dosud toto vzdělávání není příliš využíváno. V ukazateli podílu osob věku 25-64 let na dalším 

vzdělávání, je ČR sice např. až za Francií, ale stále pod průměrem celé EU. Následující graf zobrazuje 

tuto situaci ve vývoji za roky 2008-2010, kdy navíc v roce 2009 došlo k propadu oproti roku 2008. 

Třebaže v roce tento ukazatel vrostl (dosáhl hodnoty 7,5 %), stále nedosáhl ani hodnoty roku 2008 

(7,8). Podíl této skupiny osob na vzdělávání je v EU-27 na úrovni 9,1 % za rok 2010. Uvedený graf tak 

dokumentuje, že zájem o toto vzdělávání je v ČR stále spíše nízký.  

                                                           
66 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů 
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Graf 45: Podíl osob věku 25-64 na dalším vzdělávání 

 
Zdroj: Eurostat, 2010 

Z dostupných statistik roku 2007 vyplývá, že v rámci ČR se do dalšího vzdělávání zapojují především 

osoby z věkové skupiny od 35-49 let. Jak však ukazuje následující tabulka i graf, rozdíly mezi podíly 

jednotlivých skupin však nejsou příliš velké a nelze tedy o žádné z nich říci, že by byla v rámci dalšího 

vzdělávání dominantní.  

Tabulka 35: Počet osob dle věkových kategorií účastnících se dalšího vzdělávání v roce 2007 

Věk 
Počet osob 

(v tis) 

25–34 let 1 570 

35–49 let 2 153 

50–64 let 2 322 

Zdroj: ČSÚ, 2009 

Pozn.: Obyvatelé, účastnící se více forem vzdělávání (formální, neformální a informální vzdělávání), jsou do 

statistiky započítání vícekrát.  
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Graf 46: Věková struktura účastníků vzdělávání dospělých v

Zdroj: ČSÚ, 2009 

 

Současně v roce 2007 mezi účastníky dalšího vzdělávání převládali ve výrazné většině osoby 

s dokončeným středoškolským vzděláním, kterých bylo v

nejméně byla mezi účastníky dalšího 

vysokoškolským vzděláním. 

Tabulka 36: Počet osob dle dokončeného vzdělání účastnících se dalšího vzdělávání v

Typ ukončeného vzdělání 

dokončené ZŠ vzdělání 

dokončené SŠ vzdělání 

dokončené VŠ vzdělání 

Zdroj: ČSÚ, 2009 

Pozn. Data za vzdělávání dospělých ve věku 25

neformální a informální vzdělávání), jsou do statistiky 

Graf 47: Podíl osob s různými typy dokončeného vzdělání mezi účastníky dalšího vzdělávání v

Zdroj: ČSÚ, 2009 
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: Věková struktura účastníků vzdělávání dospělých v ČR za rok 2007 

 

roce 2007 mezi účastníky dalšího vzdělávání převládali ve výrazné většině osoby 

dokončeným středoškolským vzděláním, kterých bylo v absolutním vyjádření 4

nejméně byla mezi účastníky dalšího vzdělání zastoupena skupina osob s

: Počet osob dle dokončeného vzdělání účastnících se dalšího vzdělávání v roce 2007

Počet osob 

(v tis.) 

749 

4 420 

875 

vání dospělých ve věku 25-64 let. Obyvatelé, účastnící se více forem vzdělávání (formální, 

, jsou do statistiky započítání vícekrát. 

různými typy dokončeného vzdělání mezi účastníky dalšího vzdělávání v

12%

dokončené ZŠ vzdělání

dokončené SŠ vzdělání
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roce 2007 mezi účastníky dalšího vzdělávání převládali ve výrazné většině osoby 

absolutním vyjádření 4 420. Naproti tomu 

vzdělání zastoupena skupina osob s dokončeným 

roce 2007 

více forem vzdělávání (formální, 

různými typy dokončeného vzdělání mezi účastníky dalšího vzdělávání v ČR za rok 2007 
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Při pohledu na strukturu účastníků dalšího vzdělávání v

vzdělávání je stejně atraktivní či důležité pro muže i ženy. To přehledně zobrazuje následující graf, 

který prezentuje poměr 3 038 mužů a 3

Graf 48: Podíl mužů a žen mezi účastníky dalšího vzdělávání v

Zdroj: ČSÚ, 2009 

 

Dalším měřítkem stavu dalšího vzdělávání je údaj o vynakládaných výdajích na další vzdělávání. Výdaje 

účastníka dalšího vzdělávání v ČR, vyjádřené v

druhou nejnižší hodnotou v rámci celé EU 27.

Graf 49: Náklady na další vzdělávání jednoho účastníka za rok 

Zdroj: Eurostat, 2012 

Následující graf uvádí ukazatel nákladů vydaných na další vzdělávání v

osobu v jednotce PPS (Purchasing Power Standard)

průměrem EU.  
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 PPS je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu 
ekonomických souhrnných ukazatelů. Kupní síla 1 PPS odpovídá průměrné kupní síle jednoho Eura v Evropské 
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Při pohledu na strukturu účastníků dalšího vzdělávání v roce 2007 z hlediska pohlaví j

vzdělávání je stejně atraktivní či důležité pro muže i ženy. To přehledně zobrazuje následující graf, 

038 mužů a 3 007 žen.  

: Podíl mužů a žen mezi účastníky dalšího vzdělávání v ČR za rok 2007 

 

Dalším měřítkem stavu dalšího vzdělávání je údaj o vynakládaných výdajích na další vzdělávání. Výdaje 

účastníka dalšího vzdělávání v ČR, vyjádřené v eurech za rok 2007 a představující částku 76 EUR jsou 

rámci celé EU 27. 

: Náklady na další vzdělávání jednoho účastníka za rok  

Následující graf uvádí ukazatel nákladů vydaných na další vzdělávání v přepočtu na zaměstnanou 

chasing Power Standard)67, přičemž jeho hodnota za ČR je opět pod 

                   

PPS je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu 
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hlediska pohlaví je zřejmé, že další 

vzdělávání je stejně atraktivní či důležité pro muže i ženy. To přehledně zobrazuje následující graf, 

Dalším měřítkem stavu dalšího vzdělávání je údaj o vynakládaných výdajích na další vzdělávání. Výdaje 

eurech za rok 2007 a představující částku 76 EUR jsou 

 

přepočtu na zaměstnanou 

, přičemž jeho hodnota za ČR je opět pod 

PPS je uměle vytvořená měnová jednotka používaná při mezinárodních srovnáních k vyjádření objemu 
ekonomických souhrnných ukazatelů. Kupní síla 1 PPS odpovídá průměrné kupní síle jednoho Eura v Evropské 
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Graf 50: Náklady na další vzdělávání v přepočtu na zaměstnanou osobu  

 
Poznámka: Indikátor PPS je vypočten jako podíl nákladů na školení zaměstnanců pro povolání (v Kč/měsíc) k 

počtu zaměstnanců přepočtených na plnou pracovní dobu. 

Zdroj: Eurostat, 2012 

Je nutné říci, že v ČR stále zůstává zakořeněn názor, že vzdělávání je vyhrazeno mládí, zatímco další 

část života je věnována jiným „povinnostem“. I z tohoto důvodu není mezi zaměstnanci příliš velká 

ochota vydávat vlastní prostředky na další vzdělávání. Zajištění především profesního dalšího 

vzdělávání tak zůstává na zaměstnavatelích. Dle průzkumu CVTS 368 se zaměstnavatelé v 69,9 % 

starají o profesní rozvoj svých zaměstnanců pomocí cílených vzdělávacích aktivit. V současné době 

však zaměstnavatelé nemají vyšší motivaci vzdělávat své zaměstnance, než je bezpodmínečně nutné. 

Jak uvádí studie Průvodce dalším vzděláváním69, „jediným motivačním faktorem může být to, že 

náklady spojené s prohlubováním kvalifikace zaměstnanců jsou daňově uznatelnou položkou (tedy 

částkou, kterou je možno uplatnit v rámci daňového přiznání při výpočtu daňové zátěže 

zaměstnavatele).“ 

Nepříliš velký důraz kladený na další vzdělávání se odráží i v jeho podpoře státem. Následující graf 

uvádí srovnání výdajů na vzdělávání v rámci politiky zaměstnanosti (rekvalifikace) vynakládané státem 

a přepočtené jednotlivce jako podíl na HPD dané země. ČR je v tomto srovnání zemí s nejnižší státní 

podporou, když v letech 2007-2009 hodnota tohoto ukazatele nepřekročila hodnotu 0,0001. Přestože 

u některých zemí EU se tento ukazatel pohybuje na stejné úrovni, pouze ČR jej dosáhla ve všech 

3 obdobích. 

                                                                                                                                                                                     
unii (EU 27). Například, hodnota 17,169 PPS za ČR v roce 2007 znamená, že v průměru si kupující v České 
republice koupil za 17,2 Kč stejné množství zboží a služeb jako za 1 Euro v Evropské unii. (ČSÚ) 
68

 Continuing Vocational Training Survey, rok 2005; zdroj: ČSÚ 
69

 Průvodce dalším vzděláváním v kontextu aktivit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vydal Odbor 
dalšího vzdělávání, leden 2010 
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 Graf 51: Výdaje pro jednotlivce na vzdělávání v rámci politiky zaměstnanosti jako podíl na HDP 

 

Zdroj: www.dvmonitor.cz, 2012 

Číselné vyjádření výdajů, vynaložených na rekvalifikace jednotlivce uvádí následující tabulka. Ta 

zobrazuje objem výdajů vydělený počtem nově zařazených uchazečů o práci (Kč/os.) v období 2000-

2010. 

Tabulka 37: Objem výdajů na rekvalifikace vydělený počtem nově zařazených uchazečů o práci (Kč/os.) 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kč/os. 10 378 10 887 10 285 9 493 10 901 10 621 6 970 5 001 7 438 9 744 8 896 

Zdroj: www.dvmonitor.cz, 2012 

Kvalifikace dosažené prostřednictvím dalšího vzdělávání 

Absolvování konkrétního bloku dalšího vzdělávání je zpravidla spojeno s obdržením certifikátu, kterým 

účastník prokazuje osvojení si nově nabytých znalostí či dovedností. Přestože z hlediska myšlenky 

celoživotního učení není důležité jak a jakou formou osoba dané znalosti či dovednosti získala, ale to 

zda je má, či nemá, z hlediska formálního prokázání je důležité jejich uznání jako dosažení 

standardizovaného stavu. 

Z tohoto důvodu je optimální, aby každé absolvované další vzdělávání bylo zakončeno 

standardizovanou zkouškou, která vede k získání tzv. dílčí kvalifikace70. Prokázání kvalifikace je totiž 

stále velmi zásadním faktorem, který nakonec ovlivňuje jedincovu konkurenceschopnost na trhu 

práce a bez ní není možné vykonávat některé druhy zaměstnání. Souhrn dílčích kvalifikací (různý pro 

                                                           
70

 Osvědčení o získání dílčí kvalifikace dle vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
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konkrétní kvalifikaci) pak vede k získání tzv. úplné profesní kvalifikace, která nahrazuje např. studium 

výučního oboru. 

V ČR v současné době funkci institutu, který by shromažďoval standardizované požadavky na 

jednotlivé kvalifikace, plní Národní soustava kvalifikací71 (dále jen NSK). Ta obsahuje popsané 

standardy jednotlivých kvalifikací, včetně způsobů ověření této kvalifikace autorizovanou osobou, 

která má oprávnění toto ověřování provádět a dílčí/úplné kvalifikace přidělovat. Jejím cílem zajistit 

propojení počátečního a dalšího vzdělávání a zajistit možnost srovnání výsledků dosažených různými 

formami vzdělávání. Podle Národní přiřazovací zprávy České republiky72 z června 2011 bylo v registru 

NSK k únoru 2011 uvedeno 235 schválených dílčích kvalifikací. Do této doby zkoušku vedoucí k získání 

dílčí kvalifikace úspěšně splnilo 6 500 osob.  

Zájem obyvatel ČR o získání kvalifikace v rámci dalšího vzdělávání ukazuje následující tabulka, která 

shrnuje počty vykonaných zkoušek úplných a dílčích kvalifikací za rok 2009 a část roku 2010 podle 

autorizujícího orgánu.  

Graf 52: Počet vykonaných zkoušek úplných a dílčích kvalifikací v roce 2009 a 2010 dle autorizujícího orgánu 

 

Zdroj: Zdroj: www.dvmonitor.cz, 2012 

Uvedený systém získávání kvalifikací v rámci dalšího vzdělávání a standardizovaná náplň jednotlivých 

kvalifikací je postupně navazován a harmonizován na Evropský kvalifikační rámec (EQF), jehož cílem je 

umožnění uznávání dosažených kvalifikací za stejných podmínek ve všech zemích EU. Rozvoj a 

implementace NSK je v současné době realizován formou národního projektu MŠMT a je 

spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR s předpokládanou dobou 

trvání do roku 2015.  

                                                           
71

 Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, 
rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, zveřejněných na www.narodni-kvalifikace.cz.  
72

 Národní přiřazovací zpráva České republiky, červen 2011 – dokument popisuje průběh a výsledek 
přiřazovacího procesu v České republice při respektování všech podmínek stanovených v doporučení o 
zavedení EQF a Poradní skupinou EQF. 
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Pro další rozvoj dalšího vzdělání, které bude i formálně přínosem pro jeho účastníky (díky získání 

uznatelné kvalifikace) jsou tedy nastaveny výchozí podmínky, avšak je velmi důležité pokračovat 

v šíření informovanosti o tomto systému získávání a uznávání kvalifikací a jeho přínosech, neboť 

forma dalšího vzdělávání je v ČR stále ještě spíše popelkou a převážná většina jeho účastníků je 

generována prostřednictvím rekvalifikačních kurzů zprostředkovaných nezaměstnaným osobám 

v evidenci úřadů práce. Možnost získání kvalifikace je tedy důležitým faktorem pro podporu rozvoje 

dalšího vzdělávání. Její nezbytnou podmínkou a rozšiřování kvalifikace obyvatel ČR je také dostatečná 

autorizovaných osob, které mohou provádět ověřování výsledků vzdělávání v souvislosti s udělením 

dílčí/úplné kvalifikace. Vývoj počtu těchto osob v roce 2010 ukazuje následující graf – ten také uvádí 

jejich přepočet na 100 tis. obyvatel ve věku 24-64 let.  

Graf 53: Počet autorizovaných osob v roce 2010 

 
Zdroj: www.dvmonitor.cz, 2012 

4.2 Hodnocení oblastí podpor ve vztahu ke strategickým dokumentům  

Na základě platné metodiky byly zhodnoceny oblasti podpory ve vztahu k vybraným strategickým a 

koncepčním dokumentům EU a ČR – pro období 2004-2013, u již schválených střednědobých a 

dlouhodobých dokumentů s horizontem roku 2020.  

Hodnocení probíhá na dvou úrovních: 

1. Hodnotí se, zda dokument obsahuje oblasti podpor (ANO/NE), tj. identifikace existence vazeb 

bez detailního hodnocení (I. stupeň). 

2. Hodnotí se, jaká je intenzita vazeb mezi oblastmi podpor OP/ národních/regionálních 

programů a daného strategického dokumentu, pokud vazba v dokumentu existuje (II. stupeň) 

a to následujícím způsobem: 

a. Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v 

daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

b. Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu 

(existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

c. Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze 

ji odvodit (věcně s ní souvisí). 
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Výsledky hodnocení jsou níže shrnuty do formy požadované metodikou. 
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4.2.1 Trh práce 

Oblasti podpory trhu práce mají relativně výrazné vazby se sledovanými strategickými dokumenty, s výjimkou oblasti podpory 3.3. IOP, jejíž působení je 

směrem k ostatním oblastem podpory podpůrné (hodnocení vazeb bylo spíše striktnější povahy tak, aby byly zdůrazněny skutečné vazby).  

Tabulka 38: Zhodnocení vazeb oblastí trhu práce na společné dokumenty 

Program
/ oblast 
podpory 

Národní 
inovační 
strategie 

Strategie 
regionálního 

rozvoje 

Územní 
agenda 

2020 

Národní 
program 
reforem 

Strategický 
rámec 

udržitelného 
rozvoje 

Strategie 
Evropa 
2020 

Integrované 
hlavní 
směry 

Rámcový 
program 
pro vědu 
a výzkum 

Strategie 
mezinárodní 
konkurence-
schopnosti 

Investiční 
priority 

v návrzích 
nařízení EU 
ke KP 2014+ 

Stupnice ANO/NE ANO/NE ANO/NE Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* 

OPLZZ 1.1 
NE ANO P2.2, 2.4, 

3.1 
NE NE Střední 2.1, 2.3 Vysoká Vysoká NE Vysoká 6.25, 

6.29 
Vysoká 

OPLZZ 1.2 NE P 2.4 NE NE NE Vysoká Vysoká NE Střední 6.25 Vysoká 

OPLZZ 2.1 NE P 2.4, 3.1, 8.2 NE Vysoká III.2.1 NE Vysoká Vysoká NE Vysoká 6.25 Vysoká 

OPLZZ 2.2 NE P 2.4, 3.1 NE Nízká III.2.1 NE Vysoká Vysoká NE Vysoká 6.25 Vysoká 

OPLZZ 3.3 
NE P 2.4, 3.1, 3.3, 

8.2 
NE Střední III.2.2, 

Střední III.2.3 

Vysoká 1.1, 
Střední 5.1 

Vysoká Vysoká NE Vysoká 6.25 Vysoká 

OPLZZ 3.4 
NE ANO P3.3 NE Vysoká III.2.2, 

Vysoká III.3.1 
Vysoká 1.3 Vysoká Vysoká NE Vysoká 5.20, 

6.24 
Vysoká 

OPPA 
2.173 

NE P 2.4 NE Střední III.2.2, 
III.3.1 

Vysoká 1.1, 1.3, 
Střední 5.1 

Vysoká Vysoká NE Střední 5.20, 
6.25, 24 

Vysoká 

IOP 3.3 NE NE NE NE NE Nízká Nízká NE NE Vysoká 

* Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu (existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze ji odvodit (věcně s ní souvisí).  
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Tabulka 39: Zhodnocení vazeb oblastí trhu práce na dokumenty specifické pro Analýzu II 

Program/ oblast 
podpory 

Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy 

Strategie celoživotního 
učení 

Akční plán podpory 
odborného vzdělávání 

Národní akční plán 
inkluzívního vzdělávání 

Národní program rozvoje 
vzdělávání v České 

republice - Bílá kniha 

 Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* ANO/NE 

OPLZZ 1.1 
Nízká 2.6 Střední 3.A, C,D, 

Vysoká 3.E 

NE NE Nízká  

OPLZZ 1.2 NE Nízká 3.E NE NE NE 

OPLZZ 2.1 NE Nízká 1.E, 3.D,E NE NE NE 

OPLZZ 2.2 NE Nízká 3.C,D NE NE NE 

OPLZZ 3.3 Nízká 2.3 Střední 3.D NE NE NE 

OPLZZ 3.4 Střední 1.1 Nízká 3.D NE NE NE 

OPPA 2.174 Střední 1.1 Nízká 1.E NE NE NE 

IOP 3.3 NE Střední 3.D NE NE NE 

* Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu (existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze ji odvodit (věcně s ní souvisí). 
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4.2.2 Počáteční primární a sekundární vzdělávání  

Tabulka 40: Zhodnocení vazeb oblastí primárního a sekundárního vzdělávání na společné dokumenty 

Program/ 
oblast 
podpory 

Národní 
inovační 
strategie 

Strategie 
regionálníh
o rozvoje 

Územní 
agenda 

2020 

Národní 
program 
reforem 

Strategický 
rámec 

udržitelnéh
o rozvoje 

Strategie 
Evropa 
2020 

Integrovan
é hlavní 
směry 

Rámcový 
program 
pro vědu 
a výzkum 

Strategie 
mezinárodní 
konkurence-
schopnosti 

Investiční 
priority 

v návrzích 
nařízení EU ke 

KP 2014+ 

Stupnice ANO/NE ANO/NE ANO/NE Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* 

OPVK 1.1 ANO ANO NE střední III.3.1 

vysoká III.3.2 

Nízká 1.1 Střední Střední NE Střední 5.21 Vysoká 

OPVK 1.2 ANO ANO NE střední III.3.1 NE Nízká Střední NE Nízká 5.21 Vysoká 

OPVK 1.3 ANO ANO NE Vysoká III.3.2 NE Nízká Střední NE Střední 5.21 Vysoká 

OPVK 1.4 ANO ANO NE Vysoká III.3.2 NE Střední Střední NE Střední 5.21 Vysoká 

OPVK 1.5 ANO ANO NE Vysoká III.3.2 NE Střední Střední NE Střední 5.21 Vysoká 

OPPA 3.175 ANO ANO NE Vysoká III.3.2 NE střední střední NE Střední 5.21 Vysoká 

* Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu (existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze ji odvodit (věcně s ní souvisí). 
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Tabulka 41: Zhodnocení vazeb oblastí primárního a sekundárního vzdělávání  na dokumenty specifické pro Analýzu II 

Program/ oblast 
podpory 

Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy 

Strategie celoživotního 
učení 

Akční plán podpory 
odborného vzdělávání 

Národní akční plán 
inkluzívního vzdělávání 

Národní program rozvoje 
vzdělávání v České 

republice - Bílá kniha 

 Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* ANO/NE 

OPVK 1.1 Vysoká Vysoká (3.3.1) Vysoká Nízká ANO 

OPVK 1.2 Vysoká Vysoká (3.3.1) Střední Vysoká ANO 

OPVK 1.3 Vysoká Vysoká (3.3.1) Střední Střední ANO 

OPVK 1.4 Vysoká Vysoká (3.3.1) Nízká Nízká ANO 

OPVK 1.5 Vysoká Vysoká (3.3.1) Střední Nízká ANO 

OPPA 3.176 Vysoká Vysoká (3.3.1) střední Nízká ANO 

* Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu (existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze ji odvodit (věcně s ní souvisí). 
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4.2.3 Počáteční terciární vzdělávání včetně výzkumu  

Tabulka 42: Zhodnocení vazeb oblastí počátečního vzdělávání terciárního včetně výzkumu na společné dokumenty 

Program/ 
oblast 
podpory 

Národní 
inovační 
strategie 

Strategie 
regionálního 

rozvoje 

Územní 
agenda 

2020 

Národní 
program 
reforem 

Strategický 
rámec 

udržitelného 
rozvoje 

Strategie 
Evropa 
2020 

Integrované 
hlavní 
směry 

Rámcový 
program 
pro vědu 
a výzkum 

Strategie 
mezinárodní 
konkurence-
schopnosti 

Investiční 
priority 

v návrzích 
nařízení EU 

ke KP 
2014+ 

Stupnice ANO/NE ANO/NE ANO/NE Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* 

OPVK 2.1 
ANO ANO NE Nízká III.3.3. Nízká (2.3) Nízká  Střední   NE Nízká (5.21, 

5.22) 
Vysoká 

OPVK 2.2 
ANO ANO NE Vysoká III.3.3 

Vysoká III.5.1 

Střední (2.3) 

 

Vysoká (9) Střední   Nízká 
(Lidé)  

Vysoká (5.22) Vysoká 

OPVK 4.2 
ANO ANO NE Vysoká III.3.3 Nízká (2.3) Vysoká  Střední   Nízká 

(Lidé, 
Myšlenky) 

Vysoká  (5.22, 
5.23, 9.39) 

Vysoká 

OPPA 1.1 
ANO ANO NE Střední III.3.2 

Nízká III.3.3 

Nízká  Nízká Střední  Nízká 
(Lidé)  

Nízká (5.22) Vysoká 

OPPA 3.1
77

 ANO ANO NE Střední III.3.3 Nízká  Střední Střední  NE Střední  (5.22) Vysoká 

OPVaVpI 
4.1 

ANO  ANO  NE Vysoká III.5.1 

Nízká III.5.2. 

Střední  Vysoká  Střední  Střední 
(Kapacity)  

Střední (9.39) Vysoká  

* Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu (existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze ji odvodit (věcně s ní souvisí). 

 

Tabulka 43: Zhodnocení vazeb oblastí počátečního vzdělávání terciárního včetně výzkumu na dokumenty specifické pro Analýzu II 

                                                           
77

 Relevantní část 



 
 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2) 105 

 

Program/ oblast 
podpory 

Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy 

Strategie celoživotního 
učení 

Akční plán podpory 
odborného vzdělávání 

Národní akční plán 
inkluzívního vzdělávání 

Národní program 
rozvoje vzdělávání v 

České republice - Bílá 
kniha 

Stupnice Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* ANO/NE 

OPVK 2.1 nízká Střední (3.3.2 A, B, C, F) Nízká (5.1, 5.2) NE ANO 

OPVK 2.2 nízká Střední (3.3.2 A, B, C, F) NE NE ANO 

OPVK 4.2 nízká Střední (3.3.2 celé) NE NE ANO 

OPPA 1.1 nízká Střední (3.3.2 A,B,C,F)  NE NE ANO 

OPPA 3.1
78

 nízká  Střední (3.3.2 A, B, C, F)  NE NE ANO 

OPVaVpI 4.1 NE NE NE NE NE 

* Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu (existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze ji odvodit (věcně s ní souvisí). 
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4.2.4 Další vzdělávání a celoživotní učení 

Tabulka 44: Zhodnocení vazeb oblastí celoživotního učení na společné dokumenty 

Program/ 
oblast 
podpory 

Národní 
inovační 
strategie 

Strategie 
regionálníh
o rozvoje 

Územní 
agenda 

2020 

Národní 
program 
reforem 

Strategický 
rámec 

udržitelnéh
o rozvoje 

Strategie 
Evropa 
2020 

Integrovan
é hlavní 
směry 

Rámcový 
program 
pro vědu 
a výzkum 

Strategie 
mezinárodní 
konkurence-
schopnosti 

Investiční 
priority 

v návrzích 
nařízení EU 

ke KP 
2014+ 

Stupnice ANO/NE ANO/NE ANO/NE Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* 

OPVK 3.1 
ANO ANO NE Střední III.3.2 Nízká 5.2 Nízká Střední NE Střední 5.21 

Střední 6.29 

Vysoká 

OPVK 3.2 
ANO ANO NE Střední III.3.2 Nízká 2.3 Nízká Střední NE Střední 5.21 

Střední 6.29 

Vysoká 

OPVK 4.1 
ANO ANO NE Střední III.3.2 NE Nízká Střední NE Střední 5.21 

Střední 6.29 

Vysoká 

OPPA 1.1 
NE ANO NE Střední III.3.2 NE Nízká střední NE Střední 5.21 

Střední 6.29 

Vysoká 

OPTP 3.1 NE ANO NE NE NE NE NE NE NE NE 

OPR 3.1 NE ANO NE NE NE NE NE NE NE Střední 

OP PS ČR-
PR 2.3 

NE ANO NE NE NE NE Nízká NE NE Střední 

* Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu (existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze ji odvodit (věcně s ní souvisí). 
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Tabulka 45: Zhodnocení vazeb oblastí celoživotního učení na dokumenty specifické pro Analýzu II 

Program/ oblast 
podpory 

Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy 

Strategie celoživotního 
učení 

Akční plán podpory 
odborného vzdělávání 

Národní akční plán 
inkluzívního vzdělávání 

Národní program 
rozvoje vzdělávání v 

České republice - Bílá 
kniha 

Stupnice Intenzita* Intenzita* Intenzita* Intenzita* ANO/NE 

OPVK 3.1 Vysoká Vysoká (3.3.3) NE NE ANO 

OPVK 3.2 Vysoká Vysoká (3.3.3) Nízká NE ANO 

OPVK 4.1 Vysoká Vysoká (3.3.3) Střední Střední ANO 

OPPA 1.1 Vysoká Vysoká (3.3.3) NE NE ANO 

OPTP 3.1 NE NE NE NE ANO 

OPR 3.1 NE NE nízká NE ANO 

OP PS ČR-PR 2.3 NE NE NE NE ANO 

* Vysoká vazba: explicitně zmíněná oblast podpory je zahrnuta v plném rozsahu v daném strategickém dokumentu (obsahem se prakticky kryjí)  

Střední vazba: oblast podpory je v dokumentu uvedena, nikoliv však v plném rozsahu (existuje částečný překryv mezi oblastí podpory a strategickým dokumentem)  

Nízká vazba: oblast podpory ve strategickém dokumentu přímo zmíněná není, ale lze ji odvodit (věcně s ní souvisí). 
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4.3 Vazby k národním rozvojovým prioritám uvedeným v usnesení vlády č. 

650/211 Sb.79  

4.3.1 Trh práce 

Usnesení Vlády definovalo tyto národní rozvojové priority a tematické oblasti: 

– Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a prioritní tematickou oblast Fungující trh práce jako 

předpoklad konkurenceschopné ekonomiky; 

o V ní: Regionální dimenzi národní rozvojové priority a prioritní tematickou oblast Fungující 

trh práce jako předpoklad konkurenceschopnosti ekonomiky. 

– Integrovaný rozvoj území a prioritní tematickou oblast Posílení regionální konkurenceschopnosti 

a Podporu územní soudržnosti. 

Definovány jsou takto:  

Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 

Ve vazbě na nově pojatou podporu podnikání musí být zajištěn dostatek kvalifikovaných a flexibilních 

pracovníků. Ty by měl na základě podnikatelské poptávky, ale i specifických požadavků sféry veřejné, 

poskytovat moderně fungující flexibilní trh práce. Za tím účelem je navrhováno podpořit opatření, 

vedoucí ke zvýšení adaptability a profesní a geografické mobility pracovní síly, včetně rozvoje bydlení 

pro mobilitu, a celkové flexibility trhu práce a prohloubení souladu kvalifikační struktury pracovní síly 

s potřebami trhu práce. K tomu, aby bylo možné vytvářet systémové podmínky pro takovýto rozvoj 

pracovní síly, je potřebné podpořit rozvoj kapacity pro vyhodnocování potřeb a předvídání 

dlouhodobých kvalifikačních požadavků trhu práce. To umožní i realizaci účinných aktivních a 

preventivních opatření. Souběžně je třeba vytvářet konkrétní nástroje a zajistit systémové celoživotní 

poradenství.  

Veřejné služby zaměstnanosti je třeba jednak přizpůsobit potřebám trhu práce, jednak zefektivnit 

jejich činnost při současné modernizaci a rozvoji infrastruktury služeb zaměstnanosti. Na trh práce by 

měly mít šanci zařadit se či vrátit se i osoby, které se z různých důvodů na určitý čas dostanou mimo 

něj. Pomoci by mělo i rozšiřování možností pro uplatňování pružných forem zaměstnávání. 

Další tematickou oblast na podporu fungujícího trhu práce představuje podpora zaměstnatelnosti 

prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti a podporu vytváření pracovních míst díky dalším 

podporám podnikatelských subjektů, jejichž vlivem dojde i k vytvoření nových pracovních míst. 

V případě APZ půjde zejména o zvyšování účinnosti stávajících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

a zavádění nových či inovovaných nástrojů řízení. 

Regionální dimenze se týká zajištění kvalitní a zdravé pracovní síly v návaznosti na specifické potřeby 

trhu práce v regionech.  

Integrovaný rozvoj území (text je vložen uceleně, části týkající se trhu práce jsou tučně): 

a) Posílení regionální konkurenceschopnosti 

Podpora její výstavby a modernizace v rámci celorepublikového přístupu sama o sobě významně 

neurychlí regionální rozvoj, pokud současně nebude v území k dispozici nabídka adekvátní kvantity a 
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především kvality lidských zdrojů využívajících moderní informační technologie a generujících 

inovační potenciál. Investice do lidského kapitálu z tohoto pohledu představují hlavní determinantu 

úrovně inovací a odvozeně celkové kvality rozvoje území. Regionální konkurenceschopnost bude 

v rámci této prioritní oblasti rovněž dále podpořena prostřednictvím vytváření lepšího 

podnikatelského prostředí, příznivého pro posilování a tvorbu nových aktivit zahrnujících např. i 

oblast cestovního ruchu. S tím souvisí i zaměření na efektivní využívání a propagaci místního 

kulturního potenciálu a historického dědictví. Posilování regionální konkurenceschopnosti se bude 

kromě výše uvedených činností zaměřovat dále také na podporu zaměstnanosti, sociální integrace, 

veřejného zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, vězeňství a podobné prospěšné 

aktivity. 

b) Podporu územní soudržnosti 

Řešení disparit prostřednictvím nástrojů podpory územní soudržnosti bude využíváno také v sídlech 

postižených hospodářským útlumem nebo rychlou změnou struktury podnikatelských činností, 

v sídlech s projevy sociální exkluze, v sociálně vyloučených lokalitách nebo s obyvateli se ztíženým 

pracovním uplatněním. K tomu bude sloužit například podpora spolupráce samospráv při řešení 

sociálních problémů na místní či regionální úrovni a podpora aktivního přístupu obcí k problematice 

sociálního začleňování vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva, včetně sociálního podnikání. 

Výše definované tematické oblasti jsou v souladu s potřebami zjištěnými v rámci analýzy tohoto 

projektu (podpora územní soudržnosti je zde zařazena, přestože je primárně spojena se sociální 

inkluzí a s trhem práce jako takovým. Nicméně sociální podnikání vnímáme jako součást podpory 

návratu na trh práce pro specifické skupiny obyvatelstva a protože je v současném období 

nedostatečná, je zde zařazena – doplňkově). Návrh doporučení je pak v kapitole 5.1.  

4.3.2 Počáteční primární a sekundární vzdělávání  

Usnesení vlády č. 650/2011 Sb. definovalo v rámci národní rozvojové priority – Zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky prioritní tematickou oblast Zvyšování kvality vzdělávání: 

o V ní: Regionální dimenzi národní rozvojové priority a prioritní tematickou oblast 

Zvyšování kvality vzdělávání. 

Definována je takto (text je vložen uceleně, části týkající se počátečního primárního a sekundárního 

vzdělávání jsou tučně): 

V následujícím období bude důležité přijmout opatření vedoucí k zefektivnění systému vzdělávání a 

jeho přizpůsobení zájmům české ekonomiky orientované na průmysl a na export. Tematické 

oblasti, uvedené v návrhu národních rozvojových priorit se zaměřují jak na rozvoj počátečního i 

dalšího vzdělávání, tak i na rozvoj vysokých škol. Z hlediska rozvoje počátečního a dalšího vzdělávání 

je za důležité považováno zaměřit se na zvyšování pedagogických kvalit pracovníků, zkvalitňování 

vzdělávacích programů s důrazem na znalostní ekonomiku a využití ICT, podporu adaptability 

institucí primárního vzdělávání na požadavky zaměstnavatelů, zvyšování adaptability absolventů 

všech typů škol a uplatnitelnosti na trhu práce, podpora spolupráce škol a školských zařízení se 

zaměstnavateli a zlepšení materiálních podmínek škol a školských zařízení.  
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Regionální dimenze je dána zejména dělbou odpovědností mezi státem, kraji a obcemi za jednotlivé 

typy škol a školských zařízení. Podpora regionální a místní školské infrastruktury bude realizována 

v rámci národní rozvojové priority Integrovaný rozvoj území. 

Výše definované tematické oblasti jsou v souladu s potřebami zjištěnými v rámci analýzy tohoto 

projektu. Návrh doporučení je pak v kapitole 5.1. 

4.3.3 Počáteční vzdělávání: terciérní vzdělávání včetně výzkumu 

Usnesení Vlády definovalo v rámci národní rozvojové priority – Zvýšení konkurenceschopnosti 

ekonomiky tyto prioritní tematické oblasti, na které je rozvoj terciárního vzdělávání navázán: 

• Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje 

• Zvyšování kvality vzdělávání 

Inovace (v celé šíři významu, včetně inovací vzešlých z výsledků VaV) jsou hlavním faktorem růstu 

konkurenceschopnosti ekonomiky. Podpora systému terciárního vzdělávání pak zajišťuje lidské 

zdroje, schopné se kontinuálního inovačního procesu účastnit, produkovat špičkové výsledky VaV, 

respektive je aplikovat v praxi.  

V praxi to znamená požadavek na zlepšení spolupráce mezi podnikatelskou a vědeckovýzkumnou 

sférou, zkvalitnění výzkumných a vzdělávacích kapacit a zvýšení adaptability na požadavky trhu práce. 

Podporovaná opatření by měla proto směřovat k lepší komercionalizaci výsledků vědy, výzkumu, 

vývoje a inovací, užší spolupráci firem, vysokých škol a výzkumných institucí. Důraz bude kladen na 

efektivní využívání a rozvoj nově vybudovaných center výzkumu a vývoje, včetně využití 

vědeckovýzkumného potenciálu na území hl. m. Prahy. Stimulováno bude zapojování výzkumných 

organizací do špičkové mezinárodní spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje a inovací. Důležitou 

podmínkou pro ospravedlnění veřejných investic v této oblasti je vytvoření funkčního a efektivního 

systému řízení a koordinace. Podpora se v tomto směru musí zaměřit na zlepšení řízení výzkumu a 

vývoje a rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Zásadně je třeba posílit a zkvalitnit manažerské 

řízení výzkumných organizací a zkvalitnit výzkumné a vývojové programy výzkumných organizací. K 

tomu je nezbytné zajistit kvalitní lidské zdroje v rámci formálního vzdělávání, včetně zapojování 

expertů ze zahraničí a zvyšovat podíl studentů na produkci výsledků výzkumu a vývoje. Za účelem 

rychlejšího získávání zahraničních zkušeností ve výzkumné i aplikační sféře zvýšit mobilitu studentů, 

pedagogických a výzkumných pracovníků. Nezbytnou podmínkou je zajištění infrastrukturního 

rozvoje výzkumných organizací za účelem zvýšení produktivity a kvality výsledků výzkumu a vývoje a 

rozvoj informačního zázemí a informační infrastruktury pro výzkum a expertní vzdělávání. 

Druhá tematická oblast Zvyšování kvality vzdělávání je definována takto:  

Je nutné také zajistit zlepšování materiálních podmínek pro vzdělávací zařízení od předškolních až po 

vysoké školy na odpovídající úroveň. Klíčové aktivity v procesu vzdělávání musí být směřovány do 

zlepšení úrovně výuky, která musí získat jasný směr a systém. Školy všech úrovní musí být schopny 

sledovat vývojové trendy na trhu práce, spolupracovat s institucemi trhu práce a s podnikateli i 

veřejnou správou a být dostatečně flexibilní v přípravě budoucích absolventů tak, aby je co nejlépe 

vybavily vzděláním, dovednostmi a kompetencemi pro jejich další profesní kariéru. Zejména školy, jež 

jsou v kompetenci regionálních a místních aktérů musí být více provázány s lokálním a regionálním 

trhem práce. Vysoké školy musí být reformovány na instituce, které poskytnou kvalitní vzdělání 

uplatnitelné na trhu práce, ale také budou své studenty směřovat k pokračování v akademické 
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kariéře a kariéře ve sféře vědecko-výzkumné. Je nezbytné, aby ve spolupráci širokého spektra 

partnerů byly vytvořeny optimální podmínky pro fungování systému celoživotního učení, který 

bude otevřený a vstřícný ke klientům – občanům. 

Z hlediska rozvoje vysokých škol půjde zejména o jejich rozvoj v oblasti lidských zdrojů, 

infrastruktury a řízení, zvyšování úrovně vzdělávacích programů a jejich flexibility v terciárním 

vzdělávání, zvyšování adaptability škol na požadavky trhu práce, rozvoj stimulace spolupráce 

vysokých škol se strategickými partnery z aplikační sféry, podporu spolupráce se zaměstnavateli a 

zástupci zaměstnavatelů, zvýšení kvality a rozšíření výzkumných a vzdělávacích kapacit vysokých škol 

provádějících výzkum, vývoj a inovace, rozvoj mezinárodní spolupráce a podporu infrastrukturního a 

expertního rozvoje vysokých škol.  

Výše definované tematické oblasti jsou v souladu se zjištěními této studie a doporučeními 

definovanými v kapitole 5.  

4.3.4 Další vzdělávání a celoživotní učení 

I pro oblast dalšího vzdělávání a celoživotního učení usnesení Vlády definovalo v rámci národní 

rozvojové priority – Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky prioritní tematickou oblast Zvyšování 

kvality vzdělávání. Definována je takto (text je vložen uceleně, formulace týkající se dalšího 

vzdělávání a celoživotního učení jsou tučně): 

„V následujícím období bude důležité přijmout opatření vedoucí k zefektivnění systému vzdělávání a 

jeho přizpůsobení zájmům české ekonomiky orientované na průmysl a na export. Tematické 

oblasti, uvedené v návrhu národních rozvojových priorit se zaměřují jak na rozvoj počátečního i 

dalšího vzdělávání, tak i na rozvoj vysokých škol. Z hlediska rozvoje počátečního a dalšího vzdělávání 

je za důležité považováno zaměřit se na zvyšování pedagogických kvalit pracovníků, zkvalitňování 

vzdělávacích programů s důrazem na znalostní ekonomiku a využití ICT, podporu adaptability institucí 

primárního vzdělávání na požadavky zaměstnavatelů, zvyšování adaptability absolventů všech typů 

škol a uplatnitelnosti na trhu práce, podpora spolupráce škol a školských zařízení se zaměstnavateli a 

zlepšení materiálních podmínek škol a školských zařízení.“ 

U výše uvedeného důrazu na kvalitu pedagogických pracovníků, zkvalitňování vzdělávacích programů 

a posilování adaptability na trhu práce je role dalšího vzdělávání nezastupitelná. 

Oblastí, kterou lze také zahrnout pod tematiku dalšího vzdělávání, je jedna z tematických oblastí 

priority Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy definovaná jako Zvyšování kvalifikace ve veřejné 

správě: 

„Nezbytnou podmínkou pro kvalitní a efektivní veřejnou správu jsou jak kvalifikovaní zaměstnanci 

veřejných institucí, tak odpovídajícím způsobem informovaní klienti. Proto podpora v této oblasti 

musí být směrována na obě tyto skupiny s důrazem na vstřícnost veřejné správy ke klientům. Jde jak 

o znalosti procesů ve veřejné správě a přístupů k veřejným službám tak i o elektronické dovednosti, 

finanční gramotnost, mravní integritu apod. Zvláštní pozornost si zasluhuje vzdělávání soudců a 

soudních úředníků, příslušníků Policie ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému. 

Podporovat je třeba přípravu vzdělávacích programů pro všechny dotčené cílové skupiny. 

Vzdělávání však musí být efektivní a ne formální jako tomu je často doposud. Významnou roli by 

mělo mít získávání zahraničních zkušeností např. formou stáží.“ 
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4.4  Kontext s tematickými cíli a investičními prioritami návrhů nařízení EU 

4.4.1 Trh práce 

Rozsah pomoci, prostřednictvím priorit, definuje článek 3 návrhu Nařízení ESF pro tematický cíl (a) 

podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků takto: 

i. přístupu k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních 
iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků;  

ii. trvalého začlenění mladých lidí, kteří nemají zaměstnání a nejsou v procesu vzdělávání nebo 
odborné přípravy, do trhu práce;  

iii. samostatné výdělečné činnosti, podnikání a zakládání podniků;  

iv. rovnosti žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života;  

v. pomoci pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám;  

vi. aktivního a zdravého stárnutí;  

vii. modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility 
pracovníků; 

Prostřednictvím investičních priorit uvedených v odstavci 1 přispěje ESF rovněž k tematickým cílům 
uvedeným v článku 9 nařízení (EU) č. […], a to zejména prostřednictvím: 

(d) zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků tím, že se podpoří přizpůsobivost 
podniků a pracovníků a zvýší se investice do lidského kapitálu. 

(b) zvyšování dostupnosti, využívání a kvality informačních a komunikačních technologií 
prostřednictvím rozvíjení počítačové gramotnosti, investic do začleňování občanů do informační 
společnosti (e-inclusion), elektronických dovedností a souvisejících podnikatelských dovedností. 

Dále rozsah pomoci, prostřednictvím priorit, definuje článek 5 návrhu Nařízení ERDF pro tematický cíl 

(8) podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil takto: 

(b) iniciativy místního rozvoje a podpora subjektů poskytujících místní služby zaměřené na vznik 

nových pracovních míst, pokud tato opatření nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 

[…]/2012 [ESF];  

(c) investování do infrastruktury pro veřejné služby zaměstnanosti; 

4.4.2 Počáteční primární a sekundární vzdělávání 

Rozsah pomoci, prostřednictvím priorit, definuje článek 3 návrhu Nařízení ESF pro tematický cíl (b) 

investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení takto: 

i. omezování předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; 

ii. zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se 
zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání;  

iii. zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků 
a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce; 

Prostřednictvím investičních priorit uvedených v odstavci 1 přispěje ESF rovněž k tematickým cílům 
uvedeným v článku 9 nařízení (EU) č. […], a to zejména prostřednictvím: 
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(a) podpory přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, které bude odolné vůči změně klimatu, bude 
účinně využívat zdroje a bude udržitelné z hlediska životního prostředí, prostřednictvím reformy 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, přizpůsobení dovedností a kvalifikací, zvyšování kvalifikace 
pracovníků a vytváření nových pracovních míst v odvětvích souvisejících se životním prostředím a 
energií; 

(b) zvyšování dostupnosti, využívání a kvality informačních a komunikačních technologií 
prostřednictvím rozvíjení počítačové gramotnosti, investic do začleňování občanů do informační 
společnosti (e-inclusion), elektronických dovedností a souvisejících podnikatelských dovedností. 

 

4.4.3 Počáteční vzdělávání: terciární vzdělávání včetně výzkumu 

Nařízení ESF v rámci tematického cíle (b) zahrnuje investiční prioritu   

ii. zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se 

zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání;  

Související rozsah pomoci pro rozvoj infrastruktury definuje prostřednictvím priorit článek 5 návrhu 

Nařízení ERDF, a to pro tematický cíl (1) posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací: 

(a) posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a 

inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;  

(c) podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování 

produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií 

pro všeobecné použití; 

Návrh Nařízení ERDF dále definuje v čl. 5 investiční prioritu:   

(10) investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 

vzdělávání a odbornou přípravu; 

 

4.4.4 Další vzdělávání a celoživotní učení 

Rozsah pomoci, prostřednictvím priorit, definuje článek 3 návrhu Nařízení ESF pro tematický cíl (b) 

investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení takto: 

i. omezování předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; 

ii. zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se 
zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání;  

iii. zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků 
a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce; 

V rámci Nařízení ESF definuje rozsah pomoci dále článek 3 tématický cíl (a) podpora zaměstnanosti a 
mobility pracovníků takto: 

v. pomoci pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám; 

Prostřednictvím investičních priorit uvedených v odstavci 1 přispěje ESF rovněž k tematickým cílům 
uvedeným v článku 9 nařízení (EU) č. […], a to zejména prostřednictvím: 
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 (b) zvyšování dostupnosti, využívání a kvality informačních a komunikačních technologií 
prostřednictvím rozvíjení počítačové gramotnosti, investic do začleňování občanů do informační 
společnosti (e-inclusion), elektronických dovedností a souvisejících podnikatelských dovedností. 

Dále rozsah pomoci, prostřednictvím priorit, definuje článek 5 návrhu Nařízení ERDF pro tematický cíl 

(10) investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 

vzdělávání a odbornou přípravu. 
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5 DOPORUČENÍ 

Kapitola se věnuje definování dvou skupin doporučení pro nadcházející programové období, a to na 

poli věcného zaměření podpory a na poli jejího implementačního nastavení. Doporučení jsou 

definována pro 2 skupiny klastrů. Obě dílčí kapitoly věcných doporučení (tzn. kap. 5.1.1 a 5.2.1) se 

v úvodní části věnují zarámování návrhů, včetně odkazů na socioekonomickou analýzu a úspěšnost 

analyzovaných oblastí podpory, které zdůvodňují nastavení návrhů. Do nastavení návrhů se dále 

promítají problémové analýzy MŠMT a MPSV a doplňkově expertní stanoviska zpracovatelů.  

Jedno z klíčových doporučení, které je platné pro všechny tematické klastry je potřeba zvýšení 

požadavků na kvalitu projektů, která se projeví jak v procesu návrhů a zacílení výzev k předkládání 

projektů, hodnocení a výběru projektů, tak v nastavení příslušných kontrolních mechanismů v jejich 

průběhu. 

Pro efektivní nastavení podpory v jednotlivých oblastech je rovněž nezbytná (i z pohledu tzv. 

kondicionalit) existence aktuální národní tematické strategie/koncepce a její důsledná aplikace ve 

výzvách k předkládání projektů (národní strategie však v některých klastrech chybí  - např. nejasná 

reforma terciárního vzdělávání, chybějící nová tzv. Bílá kniha).  

Dalším společným doporučením pro efektivní realizaci podpory lidských zdrojů je opuštění 

dosavadního konceptu či systému monitorovacích indikátorů, který zůstal oproti programovému 

období 2004-2006 v podstatě beze změn, a který jen minimálně vypovídá o skutečných výsledcích a 

jejich kvalitě a srovnává v rámci jediného indikátoru diametrálně rozdílné 

„výstupy/výsledky/produkty“. Návrh nového nařízení pro ESF určuje přísněji sledované monitorovací 

indikátory, zejména u okamžitých a dlouhodobých výsledků (po 6 měsících), které budou muset být 

sledovány (např. zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení své účasti; viz Příloha Společné 

ukazatele pro výstupy a výsledky u investic ESF).  

5.1 Počáteční vzdělávání 

5.1.1 Věcná doporučení  

V OBLASTI POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: PRIMÁRNÍHO A SEKUNDÁRNÍHO 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že investice v oblasti počátečního vzdělávání (jak 

primárního, tak sekundárního) je nezbytné dále rozvíjet i v období 2014+. Cílem by mělo být dále 

posílit a budovat kvalitu jak primárního, tak i sekundárního počátečního vzdělávání v ČR a 

regionech, a to jak ve vazbě na navazující stupně vzdělávání, tak na požadavky a potřeby trhu práce. 

V současné době není dostatečně zajištěn monitoring kvality a výstupů procesů vzdělávání 

(především primárního), byť byly dokončeny první kroky k hodnocení a monitoringu výstupní úrovně 

sekundárního vzdělávání (tzv. státní maturity, hodnocení výsledků vzdělávání v 5. a 9. třídách, nová 

závěrečná zkouška v učňovských oborech vzdělávání). Klíčovým cílem je dokončit standardy 

vzdělávání na jednotlivých stupních vzdělání, dokončit systémy hodnocení škol a jejich monitoring, a 

to nejen z hlediska procesů vzdělávání a výchovy ve školách, ale i ve vazbě na uplatnitelnost 

absolventů při vstupu do navazujícího stupně vzdělávání, tak při vstupu na trh práce. Vhodné je 

provázat i oblast neformálního a zájmového vzdělávání. Neformální vzdělávání je důležité pro 

akceptaci konceptu celoživotního učení populací jako přirozené části životní cesty v osobní i profesní 

rovině. 
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Návrhy oblastí intervence pro období 2014+ jsou tyto: 

• Cíl: Zvyšování kvality počátečního vzdělávání 

o Příprava na školu v předškolním vzdělávání s důrazem přístupnost všem dětem bez 
rozdílu a na vysokou kvalitu předškolního vzdělávání 

o Aktivity rozvíjející základní gramotnosti žáků a studentů ZŠ a SŠ 

o Podpora aktivit vedoucích k naplnění standardů vzdělávání na jednotlivých stupních 

o Podpora aktivit směřujících ke zlepšení hodnocení žáků v mezinárodním srovnání 

o Podpora aktivit reflektujících potřeby trhu práce a spolupráci se zaměstnavateli 
(zejména pro sekundární vzdělávání) 

o Podpora kariérního poradenství a volby povolání 

o Podpora přírodovědných, technických a řemeslných oborů 

o Podpora individualizace a diverzifikace při výuce 

o Identifikování a podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných 

o Podpora neformálního a zájmového vzdělávání 

o Podpora materiálního vybavení a infrastruktury pro výuku a vzdělávání 

• Cíl: Podpora inkluzivního vzdělávání 

o Podpora pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v širokém slova smyslu  

o Podpora individualizace výuky žáků  

o Podpora neformálního a zájmového vzdělávání pro žáky se SVP 

• Cíl: Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol a školských 
zařízení 

o Podpora odborného a kompetenčního rozvoje pedagogických pracovníků 

o Podpora odborných a manažerských kompetencí managementu škol a školských 
zařízení 

• Cíl: Systémová podpora počátečního vzdělávání 

o Podpora monitoringu, evaluace a srovnání výstupů ze vzdělávání na jednotlivých 
stupních (5. třídy, 9. třídy, závěrečné zkoušky na SŠ) 

o Systémová podpora dobudování standardů pro jednotlivé stupně vzdělávání 

o Systémová podpora pro kariérní růst a postup učitelů a ředitelů  

o Systémová podpora vazby počátečního vzdělávání a trhu práce, rozvoj kariérního 
poradenství a volby povolání 

Zároveň je možné doporučit i přetrvání národních programů MŠMT, které jsou svým rozsahem spíše 

doplňkové. Národní programy se sice s ESF prolínají či v některých případech přímo překrývají, ale 

jsou oproti ESF podpoře diametrálně jednodušší, jak při získání dotace, tak zejména při její následné 

administraci. Podpora skrze ně udělovaná je navíc parciální a umožní škole získat dotaci pouze na 

jednu dílčí potřebu a nenutí je vytvářet komplexnější projekty.  

Poznámka:  

Pro oblast vysokého školství byly údaje a další informace čerpány z dokumentů „Dlouhodobý záměr 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a falší tvůrčí činnosti pro oblast 

vysokých škol na období 2011-2015“, dále „Strategie celoživotního učení ČR“, schváleného usnesením 

vlády ČR č. 761/2007), Národní inovační strategie, schválené Usnesením vlády ČR č. 714 ze dne 27. 
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září 2011. Jedním ze zdrojů přijatých vládou ČR je i Bílá kniha terciárního vzdělávání, přijatá 

usnesením vlády ČR č. 111 ze dne 26. ledna 2009. Vzhledem k její neaktuálnosti bylo nutné zohlednit i 

dílčí informace z průběhu reformy vysokého školství ve stavu k lednu 2012. Pro oblast vysokého 

školství a podpory jeho dalšího rozvoje je neexistence aktuální ucelené strategie a legislativního 

základu limitující. 

V OBLASTI POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VČETNĚ VÝZKUMU 

České vyšší odborné a vysoké školství se v současné době nachází v procesu reformy a konsolidace 

koncepcí a strategií, které do budoucna určí jeho podobu. Pro určení cílů a nastavení priorit 

výdajových programů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů v období 2014-2020 je 

klíčová absence strategie rozvoje vysokého školství v ČR. Vznik nové Bílé knihy terciárního vzdělávání 

je plánován resortem MŠMT na letošní rok, návrhy věcného znění dvou klíčových legislativních 

norem, a zejména pak věcný návrh Zákona o vysokých školách, byl 4. ledna tohoto roku předložen 

Legislativní radě vlády, následně pak vrácen resortu k dopracování.  

Klíčové problémy vyplývající ze socioekonomické analýzy, koncepcí, analýz strategických materiálů 

(zdroje viz kap. 3.2.3, resp. 3.2.3.3. této zprávy): 

• Vysoká variabilita oborů na VŠ, nízká míra specializace vysokých škol  

• Vysoká průchodnost Bc. stupně studia, s vysokým podílem studentů pokračujících ve studiu 

na Mgr. stupni studia (až 80 %). Tato fakta jsou v materiálech MŠMT80 zdůvodňována nízkou 

prestiží a praktickou využitelností Bc. stupně vzdělání z pohledu absolventů i zaměstnavatelů, 

a dále i samotným nastavením Bc. stupně studia, které mnohde neposkytuje dostatečné 

profesně orientované vzdělání.  

• Nedostatečná spolupráce s aplikační sférou, výstupy vědecko-výzkumné činnosti jsou obtížně 

uplatňovány 

• Problematická vazba VOŠ a VŠ vzdělávání na trh práce, z pohledu zaměstnavatelů nemají 

absolventi studia všechny kompetence potřebné na současném trhu práce – chybí zejména 

flexibilita, podnikavost, inovativnost. Zaměstnavatelé ani školy nejsou motivováni ke společné 

tvorbě a vývoji kurikul a studijních oborů  

• Nízká mobilita akademických pracovníků i studentů, uzavřenost škol vůči zahraničí, související 

s nízkou atraktivností českých VŠ pro zahraniční partnery, nízká jazyková vybavenost 

pedagogických pracovníků i studentů.  

• Chybějící akcent na řízení a hodnocení kvality VŠ 

• Nedostatečná úroveň strategického řízení a managementu vysokých škol, nízká míra profilace  

• Podfinancovanost škol zejména v provozní oblasti 

• Vazba na proces celoživotního učení je slabá, nedostatečná nabídka kurzů CŽV, a z toho 

vyplývající nízký podíl dále se vzdělávající populace.  

Východiska návrhu  

Při stanovování priorit a oblastí podpor terciárního vzdělávání lze tedy vycházet ze současného 

socioekonomického kontextu, a na základě zadání pak návrhová část bere v úvahu rovněž hodnocení 
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úspěšnosti dosavadních oblastí podpor současné generace operačních programů orientovaných na 

podporu terciárního vzdělávání, a vyhodnocení jejich úzkých míst.  

Vzhledem k chybějící podkladové strategii a připravované legislativě je jedním ze zdrojů doporučení 

expertní názor zpracovatele. Konkrétní nastavení oblastí podpor pak bude možné v souvislosti 

s dokončenou strategií rozvoje terciárního vzdělávání doprovázené konsensuálně vytvořenou 

legislativní úpravou.  

Návrhy oblastí podpor pro období 2014+ jsou tyto: 

• Cíl: Zvyšování kvality terciárního vzdělávání 
o Inovace a zvýšení kvality studijních programů v návaznosti na kurikulární reformu 

počátečního vzdělávání a zvýšení/udržení uplatnitelnosti absolventů VOŠ na trhu 
práce (Podpora spolupráce VOŠ a zaměstnavatelů, podpora spolupráce VOŠ se 
základními a středními školami ke zvýšení atraktivity terciárního praktického 
vzdělávání) 

o Podpora zvyšování kvality, pedagogických, jazykových, ICT a manažerských 
dovedností pedagogického sboru a pracovníků VOŠ 

o Posilování materiálního vybavení VOŠ 

o Inovace a konsolidace studijních oborů na bázi specializace VŠ, zahrnující jak podporu 
excelence, tak podporu prakticky zaměřených studijních oborů VŠ 

o Zvyšování kvality, pedagogických, jazykových, ICT a manažerských dovedností 
pedagogického sboru a pracovníků VŠ/VaV 

o Rozvoj partnerství VŠ a zaměstnavatelů při tvorbě studijních programů a realizaci 
výuky 

o Podpora rozvoje nových kompetencí studentů uplatnitelných na trhu práce: flexibilita, 
podnikavost, inovační myšlení 

o Podpora transferu výsledků pedagogické, vědeckovýzkumné a vývojové činnosti VŠ 
k aplikační sféře  

o Podpora materiálního vybavení a infrastruktury pro výuku pro posílení sepětí výuky 
s aktuálním technologickým a znalostním vývojem 

o Mezinárodní spolupráce a mobilita na VŠ 

• Cíl: Zkvalitnění řízení vysokých škol  

o Podpora budování systému strategického řízení VŠ (tvorba a inovace strategií, 
koncepcí, dlouhodobých záměrů činností vedoucí k diverzifikaci VŠ) 

o Posilování manažerských kompetencí klíčových zaměstnanců a funkcionářů VŠ/VaV 
institucí s důrazem na rozvoj dovedností v oblastech jako je strategické, procesní a 
projektové řízení (netechnické kompetence)  

• Cíl: Rozvoj infrastruktury pro výchovu kapacit VaV 

o Podpora materiálního vybavení a infrastruktury pro výuku pro posílení 
konkurenceschopnosti a atraktivnosti VŠ, zejména v Mgr. a Ph.D. stupních studia 

• Cíl: Rozvoj moderního systému terciárního vzdělávání (systémová podpora reformy vysokého 
školství) 81 

o Konsolidace studijních oborů VŠ, včetně rozvoje prakticky zaměřených Bc. oborů na 
VŠ 

                                                           
81

 Opatření s celoplošným dopadem, včetně řešení nerovnosti podpory pro žadatele a cílové skupiny na území 
hl. m. Prahy, viz implementační doporučení. 



 
 

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ (analýza 2) 119 

 

o Vybudovat diverzifikovaný systém vysokého školství, včetně nastavení a aplikace 
systému hodnocení kvality VŠ  

o Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách 

5.1.2 Implementační doporučení zaměřená na priority v oblasti počátečního vzdělávání 

V OBLASTI POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRIMÁRNÍHO A SEKUNDÁRNÍHO 

V průběhu období 2007 – 2013 byly v systému počátečního vzdělávání s úspěchem využity tzv. 

„šablonové projekty“. Tyto „typové“ projekty vycházejí z předem definovaných jednotkových cen pro 

předdefinované typové aktivity, které cílí rozvoj a zvýšení kvality předem definovaných skupin 

kompetencí v rámci počátečního vzdělávání. Tento způsob implementace se jeví jako vhodný pro 

období 2014 – 2020, a to jak pro oblast intervence podporující kvalitu počátečního vzdělávání, tak 

pro oblast podpory inkluzního vzdělávání a podpory rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

Pro období 2014+ lze na základě zkušeností z období 2007 – 2013 doporučit diferenciaci mezi 

projekty, jejichž cílem je zvyšovat kvalitu v počátečním vzdělávání prostřednictvím tvorby a zavádění 

nových či inovovaných produktů (vývoj a pilotní ověření produktů) a projektů, jejichž primárním cílem 

je podpora cílových skupin prostřednictvím šíření či využití již existujících či ověřených produktů, kdy 

primárním cílem je zasažení adekvátního rozsahu cílové skupiny (cílen je primárně počet 

podpořených osob, rozsah a kvalita poskytnuté podpory). 

Speciálně pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků lze konstatovat, že forma 

„typových“ či „šablonových“ projektů by byla vhodná pro většinu škol a školských zařízení působících 

v oblasti počátečního vzdělávání. Bylo by možné podporovat aktivity, kdy školy a školská zařízení 

vysílají v rámci podporovaných aktivit své pracovníky do „otevřených“ kurzů akreditovaných 

v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), které přesně vyhovují jejich aprobaci 

a zaměření. Finanční rámec by byl určen prostřednictvím limitu na roční náklady na vzdělávání 

jednoho pedagogického pracovníka (obdobně lze doporučit tento způsob pro management škol a 

školských zařízení). Tento způsob podpory by mohl znamenat také výrazné celkové ekonomické 

úspory.  

V rámci systémových aktivit lze doporučit podporu systémového hodnocení a monitoringu kvality a 

výstupů procesů počátečního vzdělávání, a to jak v primárním, tak v sekundárním vzdělávání (zde je 

nicméně nutné zohlednit možnosti podpory aktivit na území Hl. m. Prahy dle podmínek způsobilosti). 

Klíčové je jak podpořit srovnání kvality výstupů po 5. a 9. ročníku základních škol, tak také monitoring 

a hodnocení úspěšnosti absolventů při vstupu do dalšího stupně vzdělávání, následně také při vstupu 

na trh práce. Monitoring by měl zahrnovat jak kvantitativní hodnocení (kolik absolventů pokračuje 

v dalším stupni vzdělávání, kolik absolventů našlo uplatnění v oboru na trhu práce), tak také 

kvalitativní hodnocení - jak je jejich připravenost hodnocena ze strany zaměstnavatelů, apod. Tyto 

informace mohou tvořit základ kvalifikovaného rozhodování o volbě návazného stupně vzdělávání či 

přípravy na povolání v rámci relevantních stupňů počátečního vzdělávání. 

V rámci rozvoje kapacit a kvality pedagogických pracovníků lze doporučit podporu systémové aktivity 

vedoucí k budování pravidel kariérního, odborného a kompetenčního růstu pedagogických 

pracovníků v systému jejich dalšího vzdělávání. Vytvoření pravidel pro jejich kompetenční, odborný a 

osobností rozvoj je předpokladem k dosažení vyšší kvality v systému počátečního vzdělávání. 
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Systém počátečního vzdělávání a jeho kvalita jsou významně determinovány kvalitou lidských zdrojů 

– pedagogických pracovníků a managementu škol a školských zařízení působících v oblasti 

počátečního vzdělávání. Základním předpokladem dostačující kvality lidských zdrojů je příprava 

pedagogů na bakalářském a magisterském stupni studia na pedagogických fakultách (případně na 

učitelských oborech jiných fakult). Byť se nejedná o počáteční vzdělávání primární či sekundární, 

jedná se o klíčový faktor budování kapacity a kvality pedagogických pracovníků působících v oblasti 

počátečního vzdělávání. Především pedagogické fakulty jsou stále částečně vnímány jako relativně 

snadná cesta k získání vysokoškolského titulu, nikoliv jen k získání potřebné kvalifikace pro výkon 

učitelského povolání. Pro změnu tohoto stavu je tedy nutné podpořit příslušná opatření vedoucí ke 

zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro pedagogickou činnost v rámci systému počátečního 

vzdělávání.  

V současném programovém období je rovněž rozdělena investiční a neinvestiční podpora (mezi ROPy 

a ESF programy). Bylo by vhodné i v této oblasti obdobně jako v terciérním i dalším vzděláváním 

posílit integrovaný přístup.  

V OBLASTI POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VČETNĚ VÝZKUMU 

V současném programovém období lze vysledovat úzká místa realizace projektů zejména v oddělení 

infrastrukturálních a neinvestičních aktivit v terciárním vzdělávání, včetně výzkumu. Jako vhodné se 

jeví využití posíleného integrovaného přístupu, předpokládaného v návrzích nových nařízení politiky 

HSÚS, formou integrovaného programu financovaného ERDF i ESF. Program by tak zahrnoval 

provázané investice do infrastruktury a vybavení pro výuku a VaV, a současně oblasti podpor 

neinvestiční povahy zaměřené na zvýšení kvality a konkurenceschopnosti terciárního vzdělávání. 

Návrh integrovaného přístupu se prolíná celou oblastí počátečního vzdělávání i dalšího vzdělávání.   

Z pohledu vazby na hlavní pilíře konkurenceschopnosti ČR definované v materiálu „Souhrnný návrh 

zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky“, přijatého 

usnesením vlády ČR č. 650 ze dne 31. srpna 2011, je vhodné v takto integrovaném programu uceleně 

realizovat opatření na podporu znalostní ekonomiky (inovace, vzdělávání, výzkum). Tato oblast je 

jedním z pilířů konkurenceschopnosti, společně s podnikáním a podnikatelským prostředím, a 

kvalifikovanou a flexibilní pracovní silou a trhem práce.  

Pro oblast terciárního vzdělávání je pak vhodné využít synergií v oblasti budování infrastruktury pro 

výuku na vysokých školách, infrastruktury pro výzkum a vývoj, a investic do lidských zdrojů v 

terciárním vzdělávání a ve vědě a výzkumu. Terciární vzdělávání je zdrojem kvalitních lidských zdrojů 

pro výzkum, vývoj a inovace, což je jeden z pilířů konkurenceschopnosti. Synergie se mohou dobře 

projevit díky realizaci integrovaných projektů, kde vybudovaná či obnovená infrastruktura je přímo 

využita k inovaci a zkvalitnění výuky na vysoké škole, a rovněž poskytne vazbu s aplikační praxí (vazba 

na uplatnění výsledků výzkumu a vývoje vysokých škol v praxi. Prostředkem k realizaci takových 

projektů je v souladu s předchozími doporučeními sloučení tohoto typu intervencí v rámci jednotné 

strategie prostřednictvím vícefondového programu (programů), a to i pro území hl. m. Prahy. 

Z hlediska územního pokrytí je vhodné zohlednit stávající nerovnoměrnost rozdělení podpory, kdy 

žadatelé na území Hlavního města Prahy (současný cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost) vykazují vysokou aktivitu co do poptávky, nicméně podpora reálně získaná, 

přepočtená na studenta/pracovníka VaV, je jedna z nejnižších v ČR. Promítá se zde vliv vysokého 

soustředění cílové skupiny a nízké koncentrace prostředků v rámci OPPA (prostředky cíle Regionální 
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konkurenceschopnost a zaměstnanost). Výše uvedený paradox souvisí i se způsobem národního 

financování VOŠ/VŠ, které nezohledňuje geografické hledisko. Nižší koncentrace prostředků v OPPA 

je tak faktorem znevýhodňujícím pražské žadatele, respektive cílovou skupinu podpory, a toto 

znevýhodnění nemá adekvátní náhradu v národním financování. V souladu s předchozími 

doporučeními je vhodné zajistit vícefondové financování v rámci programu v souladu s návrhy 

nařízení, a stanovit příslušné alokace programu i prioritních os se zohledněním absorpční kapacity a 

koncentrace cílových skupin oblastí podpor zaměřených na terciární vzdělávání.  

Z pohledu řízení samotných projektů je vhodné zapojit veškeré zjednodušující nástroje definované 

v návrzích nařízení, tj. nepřímé náklady stanovované formou pevného procenta vůči nákladům 

přímým (tzv. flat rate), a institut jednotkových cen stanovených pro daný program/oblast podpory 

(viz čl. 14 návrhu Nařízení o Evropském sociálním fondu). 

Z pohledu naplnění kondicionalit je pro oblast terciárního vzdělávání klíčová dosavadní absence 

ucelené strategie zvyšování úrovně vysokoškolského vzdělávání a zlepšování jeho kvality a účinnost. 

5.2 Trh práce a celoživotní učení 

Podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil je neoddiskutovatelnou prioritou a nezbytnou 

potřebou i pro programové období po roce 2014+, na kterou je zaměřen celý tematický cíl a) v 

návrhu nařízení pro ESF a tematický cíl (8) v návrhu nařízení pro ERDF. Stálá podpora zaměstnanosti a 

mobility pracovních sil je nedílnou součástí procesu zvyšování konkurenceschopnosti. Převážná 

většina problémů bude stálá (nezaměstnanost), i když jejich intenzita bude kolísat. Jedním z klíčových 

prvků nové podpory by tak měla snaha být o maximální flexibilitu systému a využívání možností 

specifického nastavení výzev, ať již z pohledu jejich obsahového zaměření – podporovaných aktivit, 

cílových skupin, příjemců, regionálního zacílení (diferenciace) či konkrétních podmínek (například 

maximální, minimální velikost projektu, procento dotace apod.). Je však zřejmé, že návrh nařízení je 

v tomto směru poměrně neflexibilní a striktnější než tomu je v současném programovém období 

(např. si členské státy budou mít určeno podíl/%, které alokují na jednotlivé investiční priority. 

Vyhlašování výzev by však mělo být řízeno aktuálními potřebami trhu práce, v rámci daných 

možností. Zároveň je možné, že nařízení budou na základě procesu jejich vyjednávání ještě částečně 

upraven a (zároveň není úplně jasné, kdy bude tento předem určený podíl sledován/kontrolován ze 

strany EK). 

Přetrvávajícími či prohlubujícími se problémy českého trhu práce jsou nízká míra adaptability a 

mobility pracovních sil (profesní i geografická), disproporce mezi požadavky zaměstnavatelů a 

kvalifikací jedinců na trhu práce, nedostatek volných pracovních míst, snižující se míra zaměstnanosti, 

nízká míra zaměstnanosti ve starších věkových kategoriích, nízká pružnost forem pracovního poměru, 

vysoká míra nezaměstnanosti osob se základním vzděláním či středním vzděláním bez maturity, 

neexistence systému celoživotního učení, v podstatě neexistující sociální podnikání (bez legislativního 

ukotvení)82, ale i přetíženost veřejných služeb zaměstnanosti, snižující individuální práci s 

                                                           
82

 Viz kap. 4; Problémová analýza pro Strategii politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020; a Strategická evaluace 
ESF s důrazem na OP LZZ. 
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nezaměstnanými83. Trh práce bude dále ovlivněn nepříznivou demografickou prognózou (stárnutí 

populace)84.  

Co se týče obsahového nastavení priorit pro příští programové období je možné podporu 

zaměstnanosti a obecně mobility pracovních sil rozdělit do skupin směřujících k podpoře 

zaměstnanosti a adaptability pracovních sil (podniků) a snižování nezaměstnanosti včetně 

specifických a problémových skupin osob85. U přímé podpory trhu práce lze jako nejvíce relevantní a 

potřebnou označit podporu zaměstnanosti i snižování nezaměstnanosti (aktivní politiku trhu práce), 

pro kterou je i systémové zkvalitnění služeb zaměstnanosti podpůrným nástrojem. Jako relevantní a 

potřebnou lze označit podporu adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů v kombinaci s dalším 

vzděláváním a celoživotním učením (ta se však v minulém i současném programovém období potýká 

s problémy v implementaci, resp. ve kvalitě výsledků). Přetrvávajícím problémem je zde disproporce 

mezi požadavky zaměstnavatelů a kvalifikací jedinců na trhu práce. Ta je částečně dána problémy 

systému a kvalitou počátečního vzdělávání (diverzifikace, zaměření a výstupy škol ve vstupním 

vzdělávání ne vždy odpovídají požadavkům trhu práce)86 a vzdělávací systém nedokáže vždy 

přiměřeně reagovat na měnící se ekonomické a společenské podmínky praxe.  

Problémem je i nedostačující zapojení populace do aktivit dalšího vzdělávání a celoživotního učení. 

Nízká účast je negativní z pohledu celkového povědomí o nutnosti celoživotního učení jedince jakožto 

nutné podmínky udržení konkurenceschopnosti a adaptability na trhu práce. Negativním důsledkem 

je pak také nedostatek odpovědnosti za vlastní flexibilitu a hodnotu jedince na trhu práce, tím snížení 

konkurenceschopnosti na trhu práce. Dále je žádoucí doplňkově podporovat rozvoj kvality 

personálních kapacit pro poskytování dalšího vzdělávání a rozvoj celoživotního učení. Lidské zdroje, 

lektorská a trenérská kapacita jsou klíčovým faktorem kvality jak v oblasti počátečního vzdělávání, tak 

v oblasti dalšího vzdělávání. Byl sice zahájen proces propojování Národní soustavy povolání (NSP) a 

Národní soustavy kvalifikací (NSK), ale míra integrace není dostačující a je žádoucí tento proces dále 

podporovat, propojit systém počátečního vzdělávání, dalšího vzdělávání a trhu práce. Další 

významnou výzvou je napojení stávajícího systému kariérového poradenství (a jeho další rozvoj) jak 

v oblasti počátečního vzdělávání, tak v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení. 

Co se týče obsahového nastavení priorit pro příští programové období je vhodné jejich nastavení 

provést tak, aby byla umožněna variabilita a flexibilita v reakci na proměny trhu práce87, což ukázala i 

současná přetrvávající ekonomická krize. „Preventivní“ podpora pracovních sil a celého trhu práce, 

resp. podpora adaptability pracovníků a podniků by však měla být poskytována bez ohledu na 

aktuální stav ekonomiky, přičemž v době ekonomické krize může mít „preventivní“ podpora i 

„protikrizový“ charakter. Negativní situaci na trhu práce, projevy ekonomické krize, pak přímo 

reflektují především zvýšené výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti.  

                                                           
83

 Reorganizace Úřadu práce.  
84

 Viz kap. 4 
85

 Vymezeno na základě návrhu Nařízení ESF; kap. 3 a 4; Problémové analýzy pro Strategii politiky 
zaměstnanosti ČR do roku 2020 a Strategické evaluace ESF s důrazem na OP LZZ.  
86

 Viz též kap. 4. 
87

 V možnostech, které umožní nové nařízení ESF; viz též úvodní odstavec. 
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Jako doplňkovou, výše neuvedenou prioritu, lze pak vnímat podporu iniciativ místního rozvoje, která 

se může stát novým prvkem systému, i když s výrazně omezeným celkovým dopadem. Přesto se 

může teoreticky v některých lokalitách ukázat jako velmi přínosná88.  

Návrhy oblastí intervence pro období 2014+ jsou tyto: 

Níže uvedené cíle již reflektují národní (a národní dílčí) cíle politiky zaměstnanosti, stávající 

strategické dokumenty (Národní program reforem ČR 2011 - Investice pro Evropskou 

konkurenceschopnost: Příspěvek ČR ke Strategii Evropa 2020, NERV: Rámec strategie 

konkurenceschopnosti, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti). 

• Cíl: Růst zaměstnanosti 

o Podpora vzniku a udržení pracovních míst (z ESF)89: 

� poradenství pro začínající i existující podnikatele, vzdělávání směrem 
k zahájení podnikání, rozvoj podnikatelských dovedností 

� Podpora udržení pracovních míst90 – podpora pro zaměstnance 
restrukturalizujících se podniků (včetně kontaktních míst pro pracovníky 
služeb zaměstnanosti (či příslušného dodavatele této služby) v pracovištích 
zaměstnavatelů 

� Podpora studentských a absolventských praxí v podnicích 

� Podpora flexibilních forem práce (výše úvazku, místo výkonu ne způsob 
organizace práce)91  

• Cíl: Snižování nezaměstnanosti, včetně specifických a problémových skupin osob 

o Poradenství (s důrazem na individuální formu), bilanční diagnostika, motivační 
aktivity 

o Rekvalifikace, další vzdělávání 

o Zprostředkování zaměstnání a praxí u zaměstnavatelů 

o Podpora pracovních míst (včetně společensky účelných či pracovních míst na 
zkoušku) 

o Doprovodná opatření (pracovní asistence, hlídání dětí, náklady na dopravu apod.) 

o Podpora zakládání a rozvoje sociálních podniků (nejen pro osoby se zdravotním 
handicapem, ale i pro další specifické skupiny – např. osoby ohrožené závislostmi, 
opouštějící sociální zařízení apod.)  

                                                           
88

 Přínosné pro lokální rozvoj na venkově se například v mnoha oblastech ukázaly i MAS – místní akční skupiny 
(přestože jde o jinou oblast, principy řešení problému území mohou být inspirativní). 
89

 Podpora podnikání je řešena v rámci Analýzy I. 
90

 Vzhledem k problémům s čerpáním oblasti podpory 12. OP LZZ doporučujeme tuto intervenci podporovat 
jakožto součást/doplňkový nástroj podpory zaměstnanosti.  
91

 Jak bylo uvedeno již v kap. 4, je zlepšení situace v této oblasti závislé primárně na legislativních úpravách. 
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• Cíl: Zvýšení adaptability pracovních sil (a podniků) 

o Rozvoj systémů řízení lidských zdrojů92 

o Další profesní vzdělávání (s vazbou na rozvoj lidských zdrojů či bez vazby – ale za 
předpokladu odlišné formy podpory - viz následující kapitola) 

o Rozvoj klíčových kompetencí v oblasti IT, měkkých dovedností, jazyků atd. ve vazbě 
na potřeby zaměstnavatelů v místě/regionu 

o Podpora podnikových vzdělávacích středisek 

o Síťování zaměstnavatelů za účelem společného poskytování vzdělávání 

o Rozvoj celoživotního učení/dalšího vzdělávání (viz tematický klastr 4) 

• Cíl: Zkvalitnění služeb zaměstnanosti 

o Prohlubování kompetencí zaměstnanců veřejných služeb zaměstnanosti 

o Rozvoj kvalitních služeb zaměstnanosti (jak zkvalitnění nástrojů, tak 
automatizovaných systémů pro poskytování služeb zaměstnanosti) 

o Rozvoj infrastruktury veřejných služeb zaměstnanosti (ERDF) 

• Cíl: Podnítit iniciativy místního a regionálního rozvoje93 jakožto nové hráče na poli zvyšování 
zaměstnanosti 

o Podpora vzniku místních akčních skupin 

o Podpora realizace místních strategií rozvoje 

o Podpora místních a regionálních partnerství pro zaměstnanost 

• Cíl: Zvyšování nabídky programů dalšího vzdělávání 

o Podpora tvorby nových programů a jejich pilotní ověření 

o Inovace stávajících programů dalšího vzdělávání dle aktuálních požadavků trhu práce 
a prostředí 

o Podpora moderních forem a metod dalšího vzdělávání a celoživotního učení 

o Podpora kariérního poradenství v návaznosti na další vzdělávání a celoživotní učení 

• Cíl: Podpora individuálního a institucionálního dalšího vzdělávání 

o Podpora aktivit směřujících k vyššímu zapojení populace do aktivit dalšího vzdělávání 
(v regionálním i mezinárodním srovnání) 

o Podpora účasti fyzických osob v programech dalšího vzdělávání 

o Podpora účasti zaměstnanců a pracovníků v programech dalšího vzdělávání 

• Cíl: Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorů a trenérů působících 
v oblasti dalšího vzdělávání 

o Podpora odborného a kompetenčního rozvoje pedagogických pracovníků, lektorů a 
trenérů v oblasti DV 

o Podpora odborných a manažerských kompetencí managementu vzdělávacích 
institucí působících v oblasti dalšího vzdělávání 

                                                           
92

 Není však vhodné uvádět jakožto podmínku podpory vzdělávacích kurzů v podnicích. Zejména pak v malých 
podnicích (a zejména mikropodnicích) má význam i samostatná podpora vzdělávacích kurzů, protože vzhledem 
ke své velikosti není vždy efektivní, aby tyto podniky nastavovaly systém řízení lidských zdrojů.  
93

 Zejména se týká sociální inkluze (téma mimo zadání tohoto projektu), ale dílčím způsobem zasahuje i 
zaměstnanost. 
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• Cíl: Systémová podpora dalšího vzdělávání a celoživotního učení 

o Podpora rozvoje a integrace NSK a NSP ve vazbě na požadavky trhu práce a výstupy 
počátečního vzdělávání, 

o Systémová podpora kvality dalšího vzdělávání a celoživotního učení 

o Systémová podpora vazby počátečního vzdělávání, dalšího vzdělávání a trhu práce, 
rozvoj kariérního poradenství a kariérního managementu 

5.2.1 Implementační zaměřená na priority v oblasti trhu práce a celoživotního učení 

Programové období 2007-2013 je charakteristické zvýšenou koncentrací poskytované podpory 

prostřednictvím MPSV a Úřadu práce ČR (resp. Krajských poboček ÚP ČR), implementující tzv. RIPy 

(regionální individuální projekty) namísto dříve převládající grantové podpory (v období 2004–2006) 

v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (v opatření 1.1 OP RLZ; cca necelých 40 %). V současném 

programovém období je 90 % prostředků klíčové oblasti podpory na poli aktivní politiky 

zaměstnanosti (oblast podpory 2.1 OP LZZ) realizováno právě prostřednictvím individuálních 

projektů. Tento způsob se ukazuje jako efektivnější, zejména proto, že se snižují náklady dané dřívější 

rozdrobeností podpory, která je v případě aktivitní politiky zaměstnanosti stále obdobná. Grantové 

projekty totiž v převážné většině vytvářejí a financují „již objevené“, např. nejrůznější analýzy či 

metodiky, které jsou však určeny pouze velmi malé cílové skupině, na omezenou dobu. Udržitelnost 

těchto výstupů je pak velmi nízká, či dokonce v praxi nepotřebná. Pochopitelně kompetence nabyté 

poskytovateli služby (realizátory) přetrvávají, nicméně zde zase vyvstává problém s jejich dalším 

využitím, protože subjekty často žádají po skončení projektu o novou podporu, ale nedostanou ji a 

zkušeností tak nemohou využít. Silný důraz na poskytování podpory na poli aktivní politiky 

zaměstnanosti prostřednictvím regionálních individuálních ÚP ČR, resp. krajských poboček ÚP ČR 

(popř. národních individuálních projektů MPSV), lze doporučit i pro nadcházející programové období. 

Tyto projekty by pak měly dále, v maximální míře, využívat jednotkové náklady (např. na hodinu 

poradenské práce) tam, kde je to možné.  

Zároveň je nutné zdůraznit, že jako účinná se již v období 2004-2006 se ukázala komplexní a 

individuální podpora cílové skupiny nezaměstnaných, popř. osob vracejících se na trh práce94, tedy 

podpora zahrnující celé spektrum nástrojů od poradenství po umístění na pracovní místo. Tento 

způsob podpory by měl být nadále vyžadován.  

Na poli podpory aktivní politiky trhu práce by bylo v příštím programovém období více zdůraznit 

regionální specifika a intenzitu problémů jednotlivých regionů a přistoupit např. k bonifikaci 

projektů v definovaných problémových oblastech.  

Na poli zvyšování adaptability zaměstnanců, vzdělávání v podnicích, je možné doporučit realizaci 

„typových“ projektů (tzv. „šablonových“ nyní používaných v OP VK – viz tematický klastr 2 a 4), pro 

které by byly předem stanoveny jednotkové ceny pro definované typové aktivity. Zároveň se 

ukazuje, že efektivnější je provázání podpory vzdělávacích kurzů na podporu/rozvoj systému 

vzdělávání v organizaci (popř. i včetně vyškolení budoucích interních školitelů), které vede k vyšší 

udržitelnosti celé podpory a jejich výsledků. Bylo by tedy omezeno využití podpory pro nekoncepční 

ad-hoc kurzy. Pro zvýšení efektivity podpory lze doporučit zvýšení míry spolufinancování projektů 

přímo samotnými příjemci. ŘO OPPA zavedl ve 2. a 4. výzvě oblasti podpory 1.1 povinné 
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 Ex- post evaluace RPS a JPD 
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spolufinancování a zkušenosti s tímto nástrojem byly pozitivní. Je nicméně nutné analyzovat míru 

spolufinancování tak, aby byla ještě únosná pro jednotlivé typy podniků.  Tímto by zvýšil i důraz na 

kvalitu vzdělávání, kterou by sami zaměstnavatelé požadovali. Právě kvalita vzdělávání a její kontrola 

je stále slabou stránkou poskytované podpory95 a pro příští programové období by bylo vhodné 

nastavit kontrolní mechanismy pro tuto oblast (např. požadavek evaluace vzdělávacího programu 

v každém projektu za podmínky poskytnutí standardní metodiky (již existují), nebo návštěvy 

podporovaných školení či kurzů mimo a nad rámec běžné veřejnosprávní kontroly, tzv. dohlídky). 

Možnost vykonání kontrol na místě realizace projektu je v OP LZZ sice nastaven i v tomto období, 

nicméně je využívat u naprostého minima případů. V budoucím období bude nutné tento systém 

jednoznačně podpořit zejména u projektů využívajících tzv. zjednodušené vykazování výdajů, u 

kterých odpadne podrobná finanční kontrola. Nicméně vyšší kontrola kvality bude nezbytná u 

„standardních“ projektů.  Další možností zkvalitnění projektů je případné nepovolování uplatnění 

mzdových náhrad u projektů interního vzdělávání v podnicích (OPPA) či jejich omezení tak, aby 

podpora byla využita pouze pro samotné vzdělávací kurzy a nemohla sloužit jakožto „finanční 

podpora příjemce“.  

V novém programovém období by pak bylo vhodné posílit přímou podporu sociálního podnikání, 

které je jedním z funkčních nástrojů navracení specificky problematických osob na trh práce.  

Závěrem je nutné poznamenat, že pro rozvoj adaptability a mobility pracovních sil však budou 

nezbytné i kroky na národní úrovni např. v oblasti legislativní oblasti (např. celoživotní učení, 

vymezení statutu sociálního podnikání). 

 

Je důležité, aby pro oblast aktivit dalšího vzdělávání byla zachována vysoká míra motivace účastnit se 

aktivit dalšího vzdělávání ze strany cílové skupiny a zároveň tlak na přímou využitelnost výsledků 

v praxi. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné uvažovat o implementaci opatření vedoucích 

k zainteresování účastníků na výběru prakticky využitelných programů dalšího vzdělávání, případně 

také přímou spoluúčast na nákladech.  

Pro období 2014+ lze na základě zkušeností z období 2007 – 2013 doporučit diferenciaci mezi 

projekty, jejichž cílem je zvyšovat nabídku programů v oblasti dalšího vzdělávání prostřednictvím 

tvorby a zavádění nových či inovovaných produktů (vývoj a pilotní ověření produktů) a projektů, 

jejichž primárním cílem je podpora cílových skupin prostřednictvím zapojení cílové skupiny do 

vzdělávání (využití již existujících či ověřených produktů), kdy primárním cílem je zasažení 

adekvátního rozsahu cílové skupiny (cílen je primárně počet podpořených osob, rozsah a kvalita 

poskytnuté podpory). 

Speciálně pro oblast přímého zapojení cílových skupin do programů dalšího vzdělávání lze 

konstatovat, že forma „typových“ či „šablonových“ projektů s předem definovanými jednotkovými 

náklady by byla vhodná a efektivní oproti stávající praxi implementace programů dalšího vzdělávání. 

Finanční rámec by byl určen např. prostřednictvím limitu na roční náklady na vzdělávání osoby, 

                                                           

95 Poukázáno na ni bylo již v EX-post evaluaci RPS a JPD. Hodnocení kvality se nepromítá ani do hodnotících 

kritérií (na které poukazovala již řada studií, např. Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010 či Evaluace a 
optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007 – 
2013). 
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případně limitu na jeden den otevřeného/in-house školení, kdy tyto limity budou vycházet 

z maximálních jednotkových nákladů respektujících situaci na trhu dalšího vzdělávání. Tento způsob 

podpory by mohl přinést výrazné ekonomické úspory při současném zachování všech klíčových 

pozitivních efektů a současné nižší deformaci trhu dalšího vzdělávání v porovnání se současným 

stavem. 

Kromě obsahu je vhodné zvažovat také vhodnou formu budovaných a realizovaných programů 

dalšího vzdělávání. S ohledem na jednotkové náklady i celkovou účinnost je vhodné využívat všech 

potupných forem prezenčního, distančního, kombinovaného i participativního vzdělávání (a to jak 

formálního, tak neformálního). 

V rámci systémových aktivit lze doporučit další podporu dobudování a propojení NSK a NSP při 

zachování vazeb na výstupy počátečního vzdělávání a na požadavky trhu práce. Vhodná je také 

systémová podpora institucí poskytujících další vzdělávání a zaměstnavatelů, toto se týká především 

oblasti specifického vzdělávání, případně technických oborů. Jde jak o systémovou podporu na 

národní úrovni (podpora implementace sektorových dohod), tak o podporu konkrétních partnerství 

v regionálních specifických podmínkách.  

Systém dalšího vzdělávání a jeho kvalita jsou významně determinovány kvalitou lidských zdrojů – 

pedagogických pracovníků, lektorů a trenérů, ale i managementu institucí poskytujících další 

vzdělávání. Problémem je, že současný systém výchovy pedagogických pracovníků je zaměřen 

především na oblast přípravy lidských zdrojů pro počáteční vzdělávání. Další vzdělávání není 

specificky podporováno, nejsou respektována specifika vzdělávání dospělých, nejsou zohledňovány 

rozdíly v obecném a specifickém vzdělávání. Obdobně nejsou dostatečně využívány méně tradiční 

metody dalšího vzdělávání a celoživotního rozvoje kompetencí jako např. koučing, counseling, 

mentoring, stínování, apod. Tyto aktivity jsou zcela plnohodnotnými a efektivními metodami přenosu 

a budování kompetencí ve srovnání s „tradičními“ metodami vzdělávání a je vhodné je pro následující 

období specificky podporovat. 

V rámci nového programového období je pro oblast celoživotního učení a dalšího vzdělávání vhodné 

provázat intervence neinvestičního charakteru s případnými investicemi v této oblasti. Jednou 

z oblastí je např. budování a či rozvoj stávající infrastruktury pro další vzdělávání v podnicích 

(synergie s programem Školicí střediska OPPI). Vzdělávání lze zaměřit jak na posilování 

konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím lidských zdrojů, tak také směrem k udržení či zvýšení 

adaptability a flexibility zaměstnanců na trhu práce. Jednou z možností je využití principu křížového 

financování (ERDF vs. ESF), kde je možné do neinvestičních projektů zahrnout do určitého limitu 

výdaje investiční povahy (investice má doplňující charakter) nebo tzv. integrovaných projektů, kde 

investiční a neinvestiční výdaje jsou rovnocenné a nezbytné ke splnění účelu intervence. Integrovaný 

přístup lze považovat za vhodný také z důvodu vyšší pravděpodobnosti udržitelnosti a multiplikace 

dosažených výsledků. 
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