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Abstrakt 

Budování a rozvoj NIPI není myslitelný bez zabezpečení adekvátních lidských zdrojů 
a zajištění jejich rozvoje, zejména celoživotního vzdělávání. Je třeba správně identifikovat 
požadavky a zabývat se dalším rozvojem jak počátečního, zejména vysokoškolského 
vzdělávání, tak i dalšího vzdělávání zaměřeného jak na profesní pracovníky v sektoru 
geoinformačních technologií (sektor GIScience&Technology), tak i běžné uživatele. Nikdo 
snad nezpochybňuje, že vzdělávání má mít 5K a tedy být Komplexní a systematické, Kvalitní, 
Kastemizované (šité na míru, cílené), Komfortně dostupné a Koncovému uživateli přínosné. 
Méně už se dozvíme, jak konkrétně by to mělo vypadat, jak změnit a nastavit procesy 
směřující ke zlepšení situace a dosažení takového stavu vzdělávání v oblasti prostorových 
informací, které budeme moci považovat za konkurenční výhodu a zajištění kvalitní přípravy, 
správy a využívání prostorových informací ve společnosti. Jednou ze systémových příležitostí 
je GeoInfoStrategie. Dokážeme ji využít? 
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1. ÚVOD  
Infrastrukturou pro prostorové informace zpravidla rozumíme odpovídající soustavu zásad, 
znalostí, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských zdrojů, která umožňuje sdílení 
a efektivní využívání prostorových informací. Rozvoj lidských zdrojů, ale také znalostní báze, 
kterou sektor geoinformačních technologií (GIScience&Technology, Longley et al., 2005) 
využívá, je neoddělitelně svázán a podmíněn odpovídajícím systémem celoživotního 
vzdělávání v oblasti prostorových informací. Bez adekvátní úrovně a dostatečného rozvinutí 
systému celoživotního vzdělávání není možné očekávat zásadní rozvoj profesních pracovníků, 
naopak bude docházet k nárůstu rozdílu mezi rostoucí úrovní dostupných geoinformačních 
technologií na jedné straně a dovednostmi těch, kteří je mají využívat, na straně druhé. Je 
zřejmé, že bez zajištění tohoto nezbytného pilíře není myslitelný žádný rozvoj 
geoinformačních technologií u nás, ani národní (či jiné) geoinformační infrastruktury.  

Autoři jednotlivých koncepcí Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) v ČR i 
v zahraničí jsou si toho vědomi a tuto podmínku zpravidla začlenili mezi významné prioritní 
úkoly.  



Již dokument Národní geoinformační infrastruktura ČR (NGII) (Program rozvoje v letech 
2001 – 2005) se snažil podpořit školství v cíli 4 „Zajištění odpovídajících technických 
podmínek pro práci s geoinformacemi zejména ve veřejné správě a školství“, s uvážením 
potřeb vztahujících se k využití geodat a geoinformací: (i) pro výkon veřejné správy, (ii) pro 
veřejné informační služby, (iii) pro vzdělávání.  

Hlavní okruhy NGII (Nemoforum, 2001-5) (Pauknerová, 2013) zahrnují mimo jiné: 

• kvalifikace odborných pracovníků z oblasti geomatiky a geoinformatiky, 

• znalostní úroveň uživatelů z široké veřejnosti umožňující využití nových možností a 
dostupnosti geodat a geoinformací 

Význam vzdělávání zdůraznily i závěry ze semináře Digitální mapa veřejné správy – první 
kroky, čtyři roky (Nemoforum, 21.11. 2012), které uvádějí, že s ohledem na efektivnost 
využívání nejen DMVS, ale prostorových dat obecně, je třeba věnovat co nejvíce úsilí 
zejména vzdělávání úředníků. 

V Location for Wales – GI for Wales (AGI, 2009) je uvedeno 7 strategických výstupů ze 
strategie GI pro Wales. Jedním z nich je i „D – zajistit odpovídající dovednosti u 
geografických profesionálů i u jiných profesních skupin, které využívají polohové informace 
nebo podporují jejich využití“. Výstupu D má být dosaženo pomocí „rozvíjení, údržby 
a posilování dovedností a vědomostí prostřednictvím formálního vzdělávání a akreditací“ a 
rovněž „rozvíjet spolupráci mezi vysokoškolskou sférou a zaměstnavateli“ prostřednictvím 
„rozvoje aktivit typu pracovní stáže, ze kterých profitují zaměstnavatelé získávající 
požadované dovednosti a současně studenti, kteří získávají při praxi praktické zkušenosti“. 

Podobně GIDEON – nizozemská strategie (2008-2011) (van Barneveld, Hooyman, 2009) 
obsahuje 7 strategických cílů, z nichž jeden je „Povzbudit spolupráci v oblasti znalostí, 
inovací a vzdělávání, aby se komplex opatření pro GI v Nizozemí permanentně rozvíjel a 
obnovoval“. Nizozemí deklaruje zájem se stát jedním ze světových lídrů v oblasti rozvoje 
geoinformačních znalostí, jejich přenosu a inovací. Proto se zaměřuje na optimální využití 
prostorových informací ve vzdělávacím řetězci a na posilování specifických GIS/T programů 

v sekundárním, profesním i terciérním vzdělávání.  

Rovněž profesní organizace (jako je CAGI) by měla rozvíjet a posilovat dovednosti a znalosti 
prostřednictvím soustavy školení a akreditací, a dále podporovat GI odvětví formou 
komunikace a organizací setkání zaměřených na vzdělávání a sdílení příkladů dobré praxe 
(AGI, 2009). 

CAGI si tuto potřebu a svou spoluzodpovědnost uvědomuje, pokračuje a rozvíjí svůj 
vzdělávací program. CAGI je pro období 2013 – 2016 akreditovanou institucí MV ČR a má 
akreditován vzdělávací program „Geografické informační systémy pro e-government a 
oborovou podporu veřejné správy“. Program je určený pro průběžné vzdělávání úředníků 

územně samosprávných celků (nově vč. vedoucích pracovníků) (Janečka, 2013). 



Program je zaměřen na úředníky veřejné správy a ne na jiné skupiny. Obsahuje 3 předměty -  
Základy Geografických informačních systémů, Tematické aplikace GIS a Výstavba vlastního 
GIS. Pochopitelně v rámci dotace 9 dnů (v prezenční formě) není možné obsáhnout příliš 
témat, není např. prostor pro DPZ (zesilující zájem je v současnosti ovlivněn aktivitami 
programu Copernicus) ani pro další části komplexního vzdělávání. Program představuje jeden 
důležitý blok, ale co mají dělat po skončení úspěšní absolventi? Jaké jsou další příležitosti 

jejich růstu? Kde je systém, který jim bude ukazovat další cestu? 

Je proto nezbytné budovat vzdělávací infrastrukturu (educational infrastructure).  

HLAVNÍ PROBLÉMY  
Má-li elektronizace veřejné správy úspěšně pokračovat a stát se součástí každodenních 
rozhodovacích procesů občanů a být využívána jako nástroj pro zvyšování 
konkurenceschopnosti naší společnosti, je potřebné podporovat popularizačně-vzdělávací 
aktivity pro široké spektrum uživatelů. Je zřejmé, že tyto vzdělávací aktivity musí být cíleně 
směrovány na odlišné potřeby jednotlivých skupin (vrcholný management veřejné správy, 
výkonný úředník, povinné osoby či organizace, soukromé firmy, občané) a tomuto podřídit 
obsah i formu vzdělávání. 

V současnosti v oblasti vzdělávání GIS/T chybí ucelená koncepce celoživotního vzdělávání, 
zejména dalšího vzdělávání. Stávající akreditační postupy považujeme za nedostatečné pro 
zajištění účinné a kvalitní přípravy odborníků, kteří mají efektivně a erudovaně využívat 
prostorová data a služby v prostorově orientovaných systémech (GIS, DPZ atd.). Další 
příležitosti jsou v oblasti počátečního terciérního vzdělávání. 

Problémy jsou zejména v oblasti dalšího vzdělávání. 

Podle starších studií (Strategie CU 2007) situace ČR v oblasti neformálního vzdělávání 
zaostává. Např. počet hodin strávených v kurzech neformálního vzdělávání je v ČR podstatně 
nižší (50 hod. ročně) než v zemích EU (84 hod. ročně). Rovněž z mezinárodního porovnání 
podnikových výdajů na vzdělávání na jednoho pracovníka je zřejmé, že podniky v ČR 
výrazně zaostávají za průměrem EU (43-46 %). Situaci však v poslední době zlepšily 
vzdělávací programy s využitím evropských fondů. Prioritou by proto v dalším období mělo 
být zvýšení účinnosti a kvality dalšího vzdělávání.   

Dne 1. 8. 2007 nabyl plné účinnosti zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání, který je významným krokem k zrovnoprávnění různých cest vedoucích k získání 
kvalifikací. V návaznosti je nutné připravit hodnotící a kvalifikační standardy, podle kterých 
je možné provádět certifikaci získané kvalifikace. 

V současnosti firmy, profesní sdružení i vysoké školy nabízejí pestrou nabídku školení a 
různých kurzů, jak v prezenční formě tak distanční (zpravidla virtuální kurzy). Část z nich je 
nabízena jako placená služba (mějme na paměti, že z velké většiny však tyto náklady platí 
zaměstnavatel či projekt), část – zejména různé on-line kurzy a vzdělávání - i zadarmo. 
Bohužel, méně jsou organizovány kurzy nebo alespoň zkoušky, které vedou k certifikaci. 



Hlavním problémem je skutečnost, že profesní vzdělávání formou různých kurzů a školení 
realizovaných firmami a často i institucemi nekontroluje úroveň výstupních znalostí (vyjma 
certifikačních kurzů), tedy jakého výsledku se školením dosáhlo a co mohu od absolventa 
očekávat. Měří se tak pouze investice do vzdělání, nikoliv výsledek, a absolventy můžeme 
pak bohužel považovat pouze za ty, kdo „byli seznámeni“ s danou problematikou. Do určité 
míry se zde navíc projevuje fenomén „placených“ kurzů – jejich účastníci často považují za 
zcela dostačující podmínku svou (dokonce i částečnou) pasivní účast na školení, protože za 
kurz „zaplatili“. Organizátoři kurzů ani zaměstnavatelé neprovádějí žádnou výstupní kontrolu 
dopadu kurzu, zpravidla se omezí na vyplnění anonymních dotazníků, kde účastníci volně 
hodnotí průběh kurzu a často i subjektivně (a nekriticky) přínos kurzu pro ně osobně (Horák, 
2014). Jak upozornil Novotný (2010), akreditované vzdělávání u nás není aktivně vyžadováno 
a není konkurenční výhodou. Navíc akreditace kurzů je často formální záležitostí. Zásadní 
problém však spočívá v tom, že zaměstnavatel pro kariérní postup nevyžaduje průběžné 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Ve většině institucí chybí standardy znalostí na příslušné 
funkce. 

Zákon č.312/2002 Sb. o úřednících územně správních celků zakotvuje požadavky na 
vzdělávání úředníků. Některé formulace ale mohou být nevhodně vykládány. Např. 
„prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanoveném tímto zákonem“ může být vykládáno tak, že 
nad stanovený rozsah si již kvalifikaci nemá prohlubovat.  

Zákon nespecifikuje způsob ověření výsledků vzdělávání, hovoří pouze o účasti na kurzu, 
která se prokazuje osvědčením vydaným vzdělávací institucí, která kurz pořádala. Tím se 
ovšem podporuje pouze pasivní účast. Zástupci ministerstva přímo odmítají s poukazem na 
znění zákona zařazení ověřování výsledků do akreditovaného vzdělávacího programu. 
Evidentně to vychází z představy, že zkouška musí být nějak institucionalizovaná, jak je 
uvedeno v zákoně v § 22-24 pro ověření zvláštní odborné způsobilosti, kde ovšem osvědčení 
vydává MV a nikoliv vzdělávací instituce. Nelze než konstatovat, že takový přístup poškozuje 
kvalitu vzdělávání. 

Proto považujeme za potřebné vytvoření oborové komise pro další (profesní) vzdělávání, 
která by kontrolovala obsah a průběh akreditovaného dalšího vzdělávání a pozitivně 
ovlivňovala její kvalitu. Ta by měla přispět ke zlepšení úrovně kurzů, zajistit určitou 
standardizaci jejich obsahu, snazší rozpoznávání a uznávání jejich obsahu a úrovně. 

Je nutné zajistit rozlišování úrovně certifikátů vydávaných v rámci dalšího vzdělávání. Pro 
pochopení jejich skutečného významu a dosažených výsledků je např. potřebné odlišit 
certifikáty získané za účast a certifikáty na základě prokázaných výsledků absolventa.  

Je možné se inspirovat v USA, kde existuje hodnocení jednotlivých vzdělávacích aktivit (i 
tam ale ne u všech) pomocí CEU kreditů (Continuing Education Units); přitom „jedno CEU“ 
je ekvivalentní 10 hodinám studentské aktivity. 

Je potřebné motivovat lidi, organizace a instituce k dalšímu vzdělávání a následné kontrole 
výsledků, zajištění zpětné vazby, zvyšování efektivity vzdělávání s využitím pestřejšího 
spektra vzdělávacích aktivit a vyšším využitím náročných, ale nejvíce přínosných metod 



(individuální koučování, koučování malých skupin, vzdělávání v pravý čas, učení se akcí, 
mentoring, rotace práce, simulace – viz Horák et al. 2013). Klíčovou roli by zde měl hrát 
zaměstnavatel, který má vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání, včetně vhodného 
uplatňování prvků vnější motivace. 

Rovněž je potřebné posílit zapojení vysokých škol do dalšího vzdělávání v souladu s návrhem 
„Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015“, kterým se realizuje pravidelná 
aktualizace záměrů dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Jejich hlavní rolí by 
měla být příprava kurzů celoživotního vzdělávání a vývoj vhodných studijní opor a 
multimediálních učebních pomůcek. 

Na základě opakované kritiky současného stavu ze strany zaměstnavatelů je potřebné v rámci 
celoživotního učení podporovat i rozvoj měkkých dovedností lidí jako jsou jazyková 
vybavenost, prezentační a komunikační dovednosti, zásady projektového řízení včetně řízení 
lidí a lidských zdrojů, řízení rizik, finanční aspekty (ekonomické rozvahy), znalosti právního 
prostředí a etických zásad. Etické standardy představují ve vyspělých ekonomikách důležitou 
součást výchovy pracovníků, jsou často široce pojímány a jejich respektování je povinnou 
součástí členství v profesních organizacích a rovněž certifikace dle ASPRS, GISCI (Horák, 
2014). V této oblasti lze navázat na Etický kodex pro evropské zeměměřiče, americké etické 
standardy GITA a AAG, Kodex etiky zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního. 

Jednou z konkrétních oblastí rozvoje dalšího vzdělávání by mělo být i povinné doškolování 
úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI). Současná situace je taková, že řada 
ÚOZI složila zkoušky před 20-30 roky, často jsou již v  důchodovém věku a stále potvrzují 
výsledky zeměměřických činnosti provedených soudobými technologiemi, i když někteří k 
tomu nemají adekvátní nové odborné znalosti získané celoživotním vzděláváním (VÚGTK 
2011). Organizace stávajících kurzů je však často motivována především komerčně a není 
systémová. 

V oblasti terciérního vzdělávání je nutné upozornit na obecné přetrvávající problémy, jako je 
nestabilita celého systému, požadavky na nový VŠ zákon a neustálé změny v hodnocení VV 
činnosti. 
K dalším patří nedostatečná spolupráce VŠ s praxí. Podle Bílé knihy terciérního vzdělávání 
(Matějů et al., 2009) je nezbytné rozvíjet klíčové schopnosti důležité pro přímé pracovní 
uplatnění a tyto schopnosti by měly být dosahovány zařazováním prakticky orientovaných 
kurzů a to s ohledem na jejich rozmanitou následnou praktickou využitelnost v rámci širší 
oblasti studia, zapojováním studentů do (zejména aplikovaného) výzkumu, vývoje a inovací a 
zařazováním kurzů s účastí významných regionálních a místních zaměstnavatelů, nejlépe 
v souběhu s celoživotním vzděláváním. Bohužel, pro praktické uplatnění této potřeby se 
dosud dělá velmi málo. 
Postrádáme rovněž podporu pro pracovní stáže pracovníků a studentů VŠ ve firmách 
(zejména tzv. internships).  



Chybí jednotná a akceptovaná terminologie v oblasti GIS/T (k jejímu rozvoji by přispěla 
oprava stávajících překladů norem řady ISO 191xxx), chybí celostátní učebnice vytvářené 
konsensuálně kolektivem odborníků a chybí vyšší spolupráce a specializace jednotlivých 
pracovišť, podporující hlubší profilaci jednotlivých pracovišť směrem k excelenci, 
specializaci ve výzkumu a dosahování vynikajících výsledků na mezinárodní úrovni. 

Přestože financování vysokých škol MŠMT již částečně zohledňuje ukazatel zaměstnanosti 
absolventů, není jinak prováděno sledování uplatnění absolventů škol na trhu práce a není 
zajištěna dostatečná zpětná vazba od absolventů a jejich zaměstnavatelů. Úřad práce eviduje 
obor studia nezaměstnaných absolventů uchazečů o zaměstnání a publikuje základní 
statistické údaje po těchto oborech, bohužel však evidence není dostatečně přesná. Vysoké 
školy pak tuto evidenci pravidelně nevyužívají. Jak upozorňuje V. Čada, parametr 
uplatnitelnosti absolventů studijních programů v praxi není vůbec zohledněn při akreditačních 
řízeních.   

Při přípravě studijních plánů v oblasti GIS/T je vhodné využít zahraniční zkušenosti, zejména 
ty, které představují výsledek dlouhodobé koncepční práce na společných vzdělávacích 
projektech. Proto by se měl realizovat průzkum zahraničních národních a nadnárodních 
kurikul v oblasti GIS/T, zejména takových jako UCGIS Body of Knowledge (University 
Consortium for Geographic Information Science), Geospatial Technology Competency 
Model, Geospatial Management Competency Model, IAEGS Model Curriculum, Remote 
Sensing Core Curriculum, UNIGIS a další. Je potřebné je porovnat se stávajícími studijními 
plány v ČR s cílem zjistit, jaké existují rozdíly a kam směřovat ve vývoji vysokoškolského 
vzdělávání v této oblasti.  

Podle (Strategie CU 2007) patří Česká republika s podílem 1,4 % do poslední skupiny 
evropských zemí, pokud jde o účast dospělých na formálním vzdělávání na školách. Starší a 
střední věkové skupiny nad 45 let se tohoto typu vzdělávání v ČR prakticky neúčastní vůbec. 
Problémem však není nedostatečná nabídka kombinovaného studia v oblasti GIS/T, avšak 
nedostatečný a stále klesající zájem o takové studium, což je dáno především nedostatky 
v koncepcích a mimo jiné chybějícím zákonem o státní službě. Kombinované studium je třeba 
vnímat jako důležitou součást celoživotního vzdělávání, plnící zásadní roli zejména při stále 
rostoucích požadavcích na nové či inovované kvalifikační požadavky profesí. V současnosti 
také na rozdíl od jiných forem výuky představuje díky standardnímu akreditačnímu procesu 
kvalitnější formu vzdělávání. 

Kombinované studium v oblasti GIS/T bylo v roce 2013 nabízeno především pro doktorské 
studium, pro bakalářský stupeň pouze Geodézie a kartografie na VUT v Brně, 
Geoinformatika, Důlní měřictví a Inženýrská geodézie na VŠB-TU Ostrava, Geomatika na 
ZČU v Plzni, Vojenská geografie a meteorologie na UO v Brně, pro navazující magisterský 
stupeň pouze výše uvedené obory na VŠB-TU Ostrava, UO v Brně a ZČU v Plzni (Horák, 

2014). 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ  
Vzdělávání má mít 5K: 



• Komplexní a systematické,  

• Kvalitní,  

• Kastemizované (šité na míru, cílené),  

• Komfortně dostupné a  

• Koncovému uživateli přínosné.  

Jak toho dosáhnout? 

Prvním a zcela nezbytným krokem je informovanost, spočívající především ve vybudování 
adekvátního informačního servisu. Není možné připravovat a realizovat jakékoliv inovace bez 
plné informovanosti o existujících a připravovaných vzdělávacích aktivitách. V dnešní době 
portálových řešení a komunikace machine-to-machine by to neměl být technický problém, ale 
hlavně organizační. Vhodným subjektem, který by mohl tuto aktivitu zaštítit na národní a 
celooborové úrovni je profesní organizace, tedy CAGI. 

Komplexní a systematické 

V oblasti vzdělávání je potřebné vybudovat komplexní vzdělávací infrastrukturu v oblasti 
GIS/T v ČR jako komplexní síť vzdělávacích, sociálních a kulturních zdrojů se zaměřením na 
oblast prostorových informací a propojením s dalšími vzdělávacími oblastmi. Je třeba zlepšit 
spolupráci jednotlivých aktérů a posílit jejich rozvoj i další opatřeními, např. budováním 
informačního servisu v rámci vzdělávací infrastruktury. 

Pro připravované změny v oblasti správy a využití prostorových informací v souvislosti 
s navrhovanými změnami při budování a rozvoji NIPI je nezbytné zajistit přípravu komplexu 
adekvátních vzdělávacích aktivit. Komplex vzdělávání je určen především pro úředníky 
veřejné správy, specialisty (tvůrce, správce) a koncové uživatele. Tento komplex vzdělávacích 
aktivit zahrne akreditované další vzdělávání, povinné doškolování úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů, e-learning, přípravu adekvátních vzdělávacích opor a rovněž 
podpůrné informační aktivity, informující uživatele o připravovaných změnách a možnostech 
vzdělávání. 

Kvalitní 

Jedním z problémů v dalším vzdělávání je nedostatečná kvalita a nízký přínos pro absolventa. 
Je potřebné podpořit rozlišování úrovně certifikátů vydávaných v rámci dalšího vzdělávání 
(nejen ve veřejné správě) a zajistit odlišení úspěšného absolvování vzdělávání doloženého 
pouze účastí na vzdělávacím procesu a absolvování vzdělávání s dosažením prokázaných 
výsledků absolventa. 

Bylo by vhodné se pokusit zavést obdobu CEU, pokud by to bylo v souladu s celostátní 
politikou. 



Stávající způsob udělování akreditací kurzů dalšího vzdělávání ve veřejné správě nepodporuje 
dosahování vyšší kvality a účinnosti dalšího vzdělávání. Proto se požaduje zřízení oborové 
komise pro další vzdělávání. Komise pro další vzdělávání bude mít právo se vyjadřovat 
k akreditacím dalšího vzdělávání (resp. celoživotního učení) v oblasti prostorových informací 
s cílem respektování vhodných standardů vzdělávání a posílení účinnosti a efektivnosti 
dalšího vzdělávání. V komisi budou rovnocenně zastoupeny vzdělávací instituce a praxe 
(profesní sdružení, veřejná správa, komerční subjekty).  

Je důležité, aby se posílilo zapojení vysokých škol do dalšího vzdělávání, zejména v oblasti 
tvorby kurzů celoživotního vzdělávání (i v návaznosti na studijní programy) ve spolupráci 
s regionálními zaměstnavateli a úřady práce v souladu s požadavky praxe, vývoje vhodných 
studijních opor a multimediálních učebních pomůcek a posílení poradenství pro zájemce a 
účastníky celoživotního vzdělávání. 

V oblasti terciérního vzdělávání je potřebné provést průzkum zahraničních národních 
a nadnárodních kurikul v oblasti prostorových informací (oblast Geographic Information 
Science and Technology typu UCGIS, GTCM), porovnat je se stávajícími studijními plány 
v ČR s cílem zjistit, jaké existují rozdíly a jaké jsou potřeby se zajištěním 
konkurenceschopnosti absolventů VŠ a praxe. Je důležité nalézat možnosti úpravy studijních 
plánů, zlepšovat vzájemnost uznatelnost studijních výsledků a mobilitu mezi školami a 
možnosti uznávání kvalitních (certifikovaných) výsledků neformálního vzdělávání v rámci 
vysokoškolského studia. 

Pro posílení spolupráce vysokých škol s praxí a pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů je 
třeba budovat soustavu prakticky orientovaných kurzů, zvýšit zapojení studentů do výzkumu 
(zejména aplikovaného) a vývoje a především zajistit lepší institucionální podporu pro 
pracovní stáže pracovníků a studentů VŠ ve firmách. Je třeba využít zahraničních zkušeností 
v této oblasti (např. zkušenosti se zaváděním a využíváním tzv. internships) a zavést podobné 
programy i v ČR. 

Současně je potřebné budovat také výzkumnou infrastrukturu, která by měla podpořit 
výzkumnou činnost a spolupráci jednotlivých subjektů včetně zpětné vazby požadavků na 
výzkum z uživatelské praxe. 

Cílené (kastemizované) 

Pro zajištění účinnosti dalšího vzdělávání je nezbytné připravit jasně cílené vzdělávací profily 
pro jednotlivé profese. To souvisí s vymezením povolání, kvalifikací a požadavky, které jsou 
na ně kladeny (více viz Horák 2014a). 

Komfortně dostupné 

Vzdělávání musí být dostupné všem a v přístupu k němu nesmí existovat diskriminační 
bariéry. Tato fráze však nesmí být vykládána tak, že musí být bezplatné či dokonce, že každý 
má právo na dosažení vysokoškolského vzdělání a nesmí být diskvalifikován svými 
mentálními schopnostmi. Nesmí však existovat diskriminace v této oblasti, která by zájemce 
neoprávněně omezovala v přístupu.  



Nezbytnou podmínkou dostupnosti je informovanost o tom, co se kde nabízí a za jakých 
podmínek – proto je potřebné vybudovat kvalitní informační servis.  

K citlivé oblasti financování si dovolím 2 poznámky. Vysokému školství by prospěla byť 
částečná úhrada za studium přímo z rukou studenta (obrazně řečeno), za zcela nezbytné 
podmínky vybudování účinné soustavy stipendií a dotačních programů např. podle anglického 
vzoru. Podobně i kvalitní a drahé kurzy mohou být přístupné komukoliv, kdo si to zaslouží, 
pokud existuje systém grantů, s jejichž pomocí lze takové kurzy zaplatit. 

Nesmí se zapomínat ani na další formy diskriminace. Vzhledem k našemu zaměření 
nepřehlížet ani geografický aspekt.  Různé formy vzdělávání mají být geograficky (časově) 
dostupné v celém území státu, aby úředníci z Karlových Varů či Znojma nebyli v přístupu 
k nim hendikepováni. O geografické dostupnosti je však vhodné uvažovat i u dalších forem 
vzdělávání. Ne každému zájemci vyhovuje plná elektronizace výuky a její virtualizace. 

Koncovému uživateli přínosné 

Další klíčový faktor je přínosnost pro účastníka vzdělávání. Tím se nemyslí splnění zákonné 
podmínky jeho kariérního růstu, ale skutečný, faktický přínos dovedností a znalostí (v tomto 
pořadí), které mu úspěšné absolvování daného kurzu (či jiné formy) přineslo. Je třeba 
apelovat na smysluplnost naší činnosti a prospěch koncovému uživateli (zejména v období 
štědrých dotací z EU). Bez toho není nic skutečně udržitelné, bez toho nelze realizovat 
vhodný finanční model a co je nejhorší, plýtváme časem účastníků a koneckonců i svým. 

ZÁVĚR 

V rámci připravované GeoInfostrategie jsou navrhována opatření, která byla výše 
komentována.  

Není třeba opakovat moralizující věty. Je před námi hodně práce. Zamyslete se nad tím, zda a 
jak můžete vy sami pomoci. Systém vzdělávací infrastruktury nelze vybudovat shora, nelze 
ho vytvořit bez aktivního zapojení jejích členů a uživatelů. 
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