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Pod drobnohledem:
Duální vzdělávání: most přes rozbouřenou řeku?
Firmy si vysoce cení pracovních zkušeností, a jejich nedostatek tudíž představuje pro uchazeče o první zaměstnání
významnou překážku. Mnoho mladých lidí se tak ocitá v začarovaném kruhu: nedaří se jim najít první zaměstnání, avšak
první zaměstnání ani nemohou získat pro nedostatek pracovních zkušeností. Je prokázáno, že firemní praxe mají rozsáhlý
pozitivní dopad na zaměstnanost mladých lidí a jsou hlavním důvodem nízké míry nezaměstnanosti mladých v některých
evropských zemích.1

Evropská komise ve svém sdělení Přehodnocení vzdělávání2 i ve sdělení o nezaměstnanosti mladých lidí z roku 20133 vyzvala
členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o rozvoj odborného vzdělávání a přípravy na světové úrovni, které zlepší kvalitu
odborných dovedností, o podporu programů učení zaměřených na praxi, včetně kvalitních stáží, firemní praxe a duálních
systémů4. Podobně Evropský parlament (EP) zveřejnil na základě požadavku Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) studii,
která zkoumá přednosti i slabší stránky duálního vzdělávání a podrobně se věnuje vývoji v této politické oblasti v EU-28
s ohledem na zavádění nebo zdokonalování tohoto typu učení.

Souvislosti
Vzdělávání a odborná příprava jsou „nástrojem všeobecného rozvoje člověka a jeho zapojení do společenského života“
(UNESCO) a současně také klíčovými faktory výsledků v oblasti zaměstnanosti mladých lidí: mladým lidem mohou
poskytnout ty správné dovednosti a postoje, které je připraví na pracovní prostředí a tím jim usnadní přechod ze školních
lavic na pracoviště.

Jak může stát dosáhnout úspěšného přestupu mladých lidí ze vzdělávacího systému do zaměstnání? Jaké to přináší problémy?
Jaká opatření se osvědčila? Jak je lze dále posílit?

Těmito a dalšími relevantními otázkami se zabývá studie zadaná Evropským parlamentem nazvaná „Duální vzdělávání:
most přes rozbouřenou řeku?5“ Cílem této celounijní studie je poskytnout Výboru pro kulturu a vzdělávání EP  souhrnné
údaje o stavu odborného vzdělávání a přípravy v členských státech, které by mohly sloužit jako podklad pro stávající a
budoucí rozpravy o nové generaci programů odborného vzdělávání a přípravy.

Konkrétně se studie zabývá těmito aspekty:

 hlavní překážky bránící zavedení duálního vzdělávání v některých členských státech;

 důvody, proč se některé státy rozhodly systémy duálního vzdělávání zavést/nezavádět;

 vytváření vazeb mezi odborným vzděláváním a přípravou špičkové úrovně, duálním vzděláváním a hospodářských
růstem;

 zjištěné trendy v duálním vzdělávání a jeho proměny a

 inovativní postupy posilování a zvyšování atraktivnosti tohoto typu vzdělávání.

Studie zkoumá přednosti i slabší stránky duálního vzdělávání / praktické profesní přípravy ve firemním prostředí a podrobně
se věnuje vývoji v této politické oblasti s ohledem na konkrétní vzdělávací, sociální a ekonomické podmínky jednotlivých
zemí. Rovněž uvádí příklady osvědčených postupů, které by mohly být zajímavé pro země, které se snaží rozvíjet nabídku
svého odborného vzdělávání a přípravy6.

V tomto informačním dokumentu jsou stručně shrnuty hlavní rysy studie a zvláštní důraz je kladen na závěry a doporučení.

1 Global Employment Trends for Youth 2013. A generation at risk. MOP, 2013.
2 Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků (COM(2012)0669).
3 Společně pro mladé lidi v Evropě – Výzva k řešení nezaměstnanosti mladých lidí (COM(2013)0447).
4 Spojení firemní praxe a odborného vzdělávání ve vzdělávací instituci. Více informací naleznete ve zprávě Cedefop z roku

2011 o přínosu odborného vzdělávání a přípravy.
5 Vypracovala ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth
6 Analýza sekundárních údajů pokryla všech 28 členských států. Soubor primárních údajů se zaměřil na vybraných 10

členských států: CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (Anglie).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_cs.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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Co je duální vzdělávání? Objasnění použitých definic a jejich vzájemných rozdílů
Termín duální vzdělávání je běžně používán jako souhrnné označení, které poukazuje na skutečnost, že výuku a učení
v odborném vzdělávání a přípravě charakterizuje „dualita“ ve dvojím ohledu:

 dualita prostředí, v němž učení probíhá (školy / poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy a společnosti
poskytující školení), a

 dualita subjektů (subjekty veřejného a soukromého sektoru), které sdílí odpovědnost za politiku a praktické postupy
odborného vzdělávání a přípravy.

Dualita učebního prostředí tvoří základ definic používaných v evropské a mezinárodní literatuře. Podle organizace UNESCO7

„spočívá «dualita» duálního vzdělávacího systému v tom, že spojuje praxi ve firmě a odborné vzdělávání na odborné škole
do jednoho kurzu“. Ve firmě projde student či učeň praktickou odbornou přípravou, kterou doplní teoretická výuka na
odborné škole. Podle Cedefop8 se duální vzdělávání týká „vzdělávání či odborné přípravy, které kombinují období, která
probíhají ve vzdělávací instituci či školicím středisku, a období na pracovišti“. Cedefop označuje duální vzdělávání také jako
alternační odbornou přípravu, přičemž zdůrazňuje, že termín „duální vzdělávání“ je zaměnitelný s termíny „alternační
odborná příprava“, „praktická profesní příprava“ či „učení se prací“. Mezi těmito termíny však existují nepatrné, avšak
významné rozdíly, kdy se liší hlavně s ohledem na dva výše uvedené aspekty.

Vzhledem ke svému pedagogickému a hospodářskému potenciálu jsou praktická profesní příprava ve firemním prostředí a
podobné programy v současnosti v hledáčku tvůrců politik i výzkumníků9. Dnešní obtížná situace mladých lidí na trhu práce
vyžaduje řešení, která podporují přechod ze školního prostředí na pracoviště. Do rozvoje praktické profesní přípravy a
obecněji do učení se prací jsou vkládány velké naděje.

Přestože programy, které integrují učení se prací, disponují všechny členské státy, jejich rozsah, oblíbenost i výsledky se
značně liší. Pro praktickou profesní přípravu ve firemním prostředí neexistuje jednotný model a tento typ vzdělávání
rozhodně nepatří ve většině členských států k hlavním směrům odborného vzdělávání a přípravy.

Situace duálního vzdělávání v zemích EU
Ve velké většině členských států existuje nejméně jeden směr vzdělávání, který systematicky kombinuje učení se prací a
výuku ve školách. Velmi se však už liší postavení tohoto směru vzhledem k ostatním směrům vzdělávání a odborné přípravy.
Členské státy v současnosti reformují své systémy odborného vzdělávání a přípravy, do nichž začleňují učení se prací. Jejich
výchozí pozice, jakož i sociální a hospodářské podmínky, jsou však natolik rozmanité, že je nemožné, aby všechny tyto země
usilovaly v krátké době o stejný model. Pro plošné zavedení tohoto typu vzdělávání má klíčový význam podpora ze strany
zaměstnavatelů a to, aby byla praktická profesní příprava kladně vnímána společností. Vzhledem k rozmanitosti systémů
vyžadují změny čas a je třeba je provádět postupně.

Studie EP popisuje na základě zjištění čtyři hlavní typy směrů odborného vzdělávání a přípravy a zamýšlí se nad jejich
přednostmi i souvisejícími problémy. Pro jednotlivé typy podává specifický soubor doporučení:

1) Plnohodnotná praktická profesní příprava

Hlavními charakteristickými rysy tohoto typu systému odborného vzdělávání a přípravy jsou:

 praktická profesní příprava ve firemním prostředí je součástí formálního vzdělávání a vede k udělení celostátně
uznávaného osvědčení; získaná osvědčení/kvalifikace jsou rovněž často spojeny s udělením statusu kvalifikovaného
pracovníka;

 o obsahu odborné přípravy ve firemním prostředí rozhodují společně vlády, zástupci organizací zaměstnavatelů a
odborové svazy;

 studenti a učni absolvující praktickou profesní přípravu mají jasně daný status, získávají plat a pro všechny
zúčastněné strany (účastník praktické profesní přípravy, firma, školicí středisko a další) jsou jasně definována práva a
povinnosti;

 o náklady na odbornou přípravu se dělí vláda a zaměstnavatelé (vláda hradí složku školního vzdělávání;
zaměstnavatelé financují odbornou přípravu v podniku);

 přestože v těchto zemích existují i jiné formy odborného vzdělávání, praktická profesní příprava ve firemním
prostředí patří k hlavním směrům, pokud jde o počet studentů a učňů zapojených do této formy učení a také
vzhledem k tomu, jak je společensky vnímána.

7 Terminology of Technical and Vocational education
8 Terminology of European education and training policy
9 V Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku je praktická profesní příprava prověřeným systémem učení jako přípravy na

zaměstnání. Nízká nezaměstnanost mladých lidí v těchto zemích je často připisována účinnosti tohoto systému, který
úspěšně poskytuje velkému počtu mladých lidí kvalitní vzdělání a odbornou přípravu pro uznávané kvalifikace požadované
podniky. MOP (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(citov%C3%A1no%2020.%202.%202014)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx


3

Tento typ systému odborného vzdělávání a přípravy odpovídá např. situaci v Rakousku, Německu a Dánsku.

Jeho hlavními přednostmi jsou:

 z přínosu učení se prací těží velký počet studentů a firem;

 praktická profesní příprava ve firemním prostředí vyniká v přípravě na přechod ze školního prostředí na pracoviště a
výsledkem je relativně slušná míra zaměstnanosti;

 je atraktivní pro mládež, rodiče i společnosti a všechny strany jsou s ní dobře obeznámeny;

 existuje silný pocit spoluzodpovědnosti za odborné vzdělávání a přípravu na straně podnikatelského sektoru, který
zajišťuje, aby kvalifikace a odborná příprava byly aktuální a dobře sladěné s potřebami trhu práce;

 tyto systémy mají dlouhou tradici, díky níž byly vytvořeny solidní mechanismy pro záruku kvality.

Tyto systémy však také mají některé slabší stránky:

 jsou výrazně závislé na nabídce míst pro absolvování praktické profesní přípravy ve firemním prostředí ze strany
podnikatelského sektoru; v čase ekonomické nejistoty či útlumu může počet nabízených míst poklesnout, zatímco
poptávka na straně studentů zůstává stále stejná; tím vzniká konkurenční prostředí a znamená to, že dotčení mladí
lidé musí být zařazeni do jiného typu programu;

 vyžadují dostatečnou „připravenost“ pro tento typ praktické profesní přípravy; studenti musí být schopni si nalézt
zaměstnavatele, který jim absolvování praktické profesní přípravy ve firmě umožní, což vyžaduje určité dovednosti;
zároveň musí být studenti schopni velice rychle prokázat, že disponují základními návyky a postoji, jež jsou na
pracovišti potřebné;

 to vytváří situaci, kdy mladí lidé, kteří mají v tomto ohledu nejvíce nedostatků, mají nejmenší šanci, že se jim místo
ve firmě pro absolvování praktické profesní přípravy podaří najít;

 společnosti zařazené do těchto systémů musí být schopné vybavit studenty v rámci praktické profesní přípravy
celou škálou dovedností, které je připraví na získání plnohodnotné kvalifikace; to také vyžaduje, aby měly k dispozici
potřebné technické a lidské zdroje, což může být náročné; možná proto bude zapotřebí přistoupit k řešení formou
spolupráce mezi několika společnostmi.

2) Praktická profesní příprava ve firemním prostředí jako směr probíhající paralelně s ostatními formami odborného
vzdělávání a přípravy

V zemích jako Francie, Nizozemsko, Itálie, Polsko a Spojené království praktická profesní příprava ve firemním prostředí
existuje, ale netvoří hlavní směr odborného vzdělávání a přípravy. Tyto země často kombinují praktickou profesní přípravu
ve firmách s odborným vzděláváním a přípravou probíhající ve školách (typy 3 a 4). Byly identifikovány dvě různé situace:

 praktická profesní příprava ve firemním prostředí vede k získání stejné kvalifikace jako odborné vzdělávání a
příprava založené na školní výuce; ve srovnání s jinými formami odborného vzdělávání a přípravy (např. ve FR, NL)
jsou alternativním, avšak rovnocenným směrem, nebo

 praktická profesní příprava ve firemním prostředí vede k získání speciálního osvědčení, které se liší od osvědčení
získaných na školách odborného vzdělávání a přípravy (IT, PL, UK).

V těchto zemích je praktická profesní příprava ve firemním prostředí v některých klíčových charakteristických rysech shodná
se systémy s plnohodnotnou praktickou profesní přípravou (status studentů, smlouva, platové ohodnocení), ale praktická
profesní příprava je zde u studentů i společností méně oblíbená.

Hlavními klady tohoto typu systému jsou:

 díky existenci směrů odborného vzdělávání a přípravy založených na školní výuce je snazší sladit nabídku míst pro
absolvování praktické profesní přípravy ve firmách s poptávkou ze strany studentů a učňů;

 existují směry pro přechod mezi odborným vzděláváním a přípravou založenými na školní výuce a praktickou
profesní přípravou ve firemním prostředí, takže studenti a učni mohou během studia změnit své zaměření;

 praktická profesní příprava se může zaměřit na určitá odvětví, která mají největší potenciál vytváření míst pro
absolvování praktické profesní přípravy ve firmách.

Mezi hlavní výzvy patří:

 jakým způsobem praktickou profesní přípravu ve firemním prostředí posílit;

 jak budovat kladné vnímání praktické profesní přípravy ve firemním prostředí ze strany studentů, učňů a rodičů;

 v některých případech existuje tendence soustředit praktickou profesní přípravu do tradičních odvětví (řemesla,
malovýroba), zatímco v jiných odvětvích s potenciálem růstu v dané zemi mohou potřebné dovednosti chybět.
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3) Výrazné prvky učení se prací v programech založených na školní výuce

V zemích, jako je Finsko, Francie nebo Nizozemsko 10, zůstává odborná příprava založená na školní výuce hlavní formou
odborného vzdělávání a přípravy, ale učení se prací je do programů systematicky začleňováno. Období studia strávená praxí
ve firmách jsou povinná a trvají značně dlouho.

Hlavními klady těchto směrů odborného vzdělávání a přípravy jsou:

 snazší rekrutování nových zaměstnavatelů, kteří zatím nemají zkušenost s poskytováním odborné přípravy mladým
lidem, neboť se nemusí zavázat k vyhrazení placeného místa na dlouhé období (jako je tomu v případě praktické
profesní přípravy ve firemním prostředí);

 tyto směry nabízejí rozumné řešení mladým lidem, kteří nejsou na absolvování praktické profesní přípravy ve
firemním prostředí vybaveni dostatečnými schopnostmi; mládež si na pracovní prostředí zvyká postupně;

 učení se prací se nabízí širokému okruhu studentů a je méně výběrové než plnohodnotná praktická profesní
příprava ve firemním prostředí;

 skutečnost, že se studenti během studia seznámí s různými společnostmi, jim umožní získat zkušenost s celou
škálou pracovních činností a typů firemního prostředí.

Mezi hlavní výzvy patří:

 školy si musí vybudovat silné vztahy s množstvím místních firem; to představuje pro školy relativně nový úkol a je
pro ně obtížné navázat se zaměstnavateli kontakt;

 problémem může být kvalita učení se prací i způsob, jak jej zkombinovat se školní výukou; období praktického
učení trvají pouze několik týdnů (i když několikrát do roka) a neposkytují vždy dostatečně podnětné a nápomocné
učební prostředí;

 přechod ze školy do pracovního prostředí trvá poněkud déle než v případě praktické profesní přípravy ve firemním
prostředí, neboť společnosti málokdy systematicky zaměstnávají své stážisty.

4) Odborné vzdělávání a příprava založené plně na školní výuce

Některé země mají systémy odborného vzdělávání a přípravy, které se nacházejí ve zcela rané fázi začleňování učení se prací
(např. Česká republika, Slovensko). Velká většina odborného vzdělávání a přípravy má formu čistě školní výuky, což přináší
řadu problémů:

 absence spolupráce mezi školami a společnostmi;

 zaměstnavatelé nejsou obeznámeni s konceptem praktické profesní přípravy ve firemním prostředí a podobnými
formami učení; zaměstnavatelé nevidí, jak jsou tyto formy učení mladých lidí pro ně přínosné;

 zaměstnavatelé nejsou připraveni na to, aby mladým lidem poskytovali odbornou přípravu vedoucí
k plnohodnotné kvalifikaci (nikoli jenom dovednosti specifické pro danou společnost);

 tyto systémy se rovněž potýkají se zastaralými osnovami, nevyhovujícím školním vybavením a způsobilostí
vyučujících.

Doporučení vyplývající ze studie
Je třeba lépe reagovat na požadavky trhu práce, a proto by měly strategie vzdělávání a rozvoje dovedností zajistit, aby
součástí poskytování odborné přípravy byly jak technické, tak základní dovednosti pro zaměstnatelnost11, které jsou
použitelné napříč povoláními, podniky i odvětvími. Vzhledem k rozmanitosti výchozích pozic jednotlivých zemí jsou však
zapotřebí různě dlouhá přechodná období pro rozvoj praktické profesní přípravy ve firemním prostředí, která by byla
odpovídající kvality a dostupná značnému počtu studentů. V tomto ohledu má tudíž prvořadý význam zvyšování povědomí
zaměstnavatelů o programech odborného vzdělávání a přípravy ve všech odvětvích a podpora jejich zapojení do vytváření a
nabídky programů učení se prací.

10 Ve všech těchto zemích existuje rovněž praktická profesní příprava ve firemním prostředí jako paralelní směr vzdělávání
(typ 2).

11 Např. komunikační dovednosti, dovednosti pro práci v týmu a řešení potíží. MOP (2011b).
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SYSTÉMY ZALOŽENÉ PLNĚ
NA ŠKOLNÍ VÝUCE

SYSTÉMY SPOJUJÍCÍ
UČENÍ SE PRACÍ A

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A
PŘÍPRAVU ZALOŽENÉ NA

ŠKOLNÍ VÝUCE

PRAKTICKÁ PROFESNÍ
PŘIPRAVA VE FIREMNÍM

PROSTŘEDÍ JAKO
PARALELNÍ SMĚR

PLNOHODNOTNÁ
PRAKTICKÁ PROFESNÍ

PŘIPRAVA VE FIREMNÍM
PROSTŘEDÍ

Provést paralelně:

vytvořit možnost praktické
profesní přípravy ve
firemním prostředí jako
alternativní směr ve
vybraných odvětvích; mělo
by se jednat o odvětví s
příznivými podmínkami pro
firemní praxi;

v rámci zbytku odborného
vzdělávání a přípravy
založeného na školní výuce
motivovat k tomu, aby byla
nabízena odborná příprava
probíhající přímo ve
firmách; postupně zajistit,
aby se praktické učení stalo
povinným.

Postupně zvýšit podíl učení
se prací.

Zaměřit se na kvalitu učení
se prací i způsob, jak jej lze
kombinovat se školní
výukou.

Podněcovat školy k tomu,
aby si budovaly
dlouhodobé vztahy s
množstvím místních firem.

Posílit praktickou profesní
přípravu ve firemním
prostředí a tím přilákat nové
zaměstnavatele.

Rozšířit praktickou profesní
přípravu ve firemním
prostředí na různá odvětví a
úrovně.

Zaměřit se také na odvětví s
potenciálem růstu v
netradičních sektorech.

Zajistit celostátní uznávání
kvalifikací.

Podporovat rozmanitost při
získávání míst pro firemní
praxi.

Podporovat studenty a
učně, kteří nejsou pro
praktickou profesní přípravu
ve firemním prostředí
vybaveni dostatečnými
schopnostmi.

Zlepšit možnosti rozšíření
na další úrovně a formy
vzdělávání a odborné
přípravy.

Pokračovat v investování do učení se prací se vyplatí, neboť – jak se v některých členských státech potvrdilo – se tím pro
mladé lidi významně zvyšují šance na získání zaměstnání. Např. v DK, CZ, DE, NL a AT je pro studenty odborného vzdělávání
a přípravy snazší přejít ze školy do pracovního prostředí12.  Na podporu tohoto procesu jsou vyčleněny prostředky v rozpočtu
Evropské unie: pro další zvyšování kvality a účinnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy mohou členské státy využít
Evropský sociální fond13, Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí14 a program Erasmus+15.

12 Viz také zpráva Cedefop (2012), From education to working life:  the labour market outcomes of vocational education and
training (Od vzdělávání k pracovnímu životu – výsledky odborného vzdělávání a přípravy na trhu práce).

13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=cs
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=1829.
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=cs
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm
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Seznam zkratek

Cedefop

CULT

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu

CZ Česká republika

DE Německo

EL Řecko

EP Evropský parlament

EU Evropská unie

FI Finsko

FR Francie

MOP Mezinárodní organizace práce

IT Itálie

NL Nizozemsko

PL Polsko

PT Portugalsko

UK Spojené království

Prohlášení Tento dokument slouží poslancům Evropského parlamentu a jejich spolupracovníkům jako podpůrný
materiál pro výkon jejich poslaneckého mandátu a nevyjadřuje nutně názory Evropského parlamentu.
Nelze jej považovat za vyčerpávající.
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soudržnosti

Kontakt Chcete-li nám poskytnout zpětnou vazbu, zašlete e-mail sekretariátu tematické sekce pro strukturální
politiku a politiku soudržnosti:
mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu

Tematická sekce B Tematická sekce B je v rámci generálního ředitelství Evropského parlamentu pro vnitřní politiky
výzkumným oddělením, které poskytuje technické odborné znalosti těmto pěti parlamentním výborům:
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, Výbor pro kulturu a vzdělávání, Výbor pro rybolov, Výbor pro
regionální rozvoj a Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Odborné znalosti jsou poskytovány buď interně,
nebo externě.
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