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I. O projektu ReferNet
ReferNet je projekt iniciovaný Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop),
což je agentura Evropské komise zaměřená na rozvoj odborného vzdělávání, počátečního i
dalšího v širokých souvislostech. Úkolem ReferNetu je získávání, výměna a šíření informací
z oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v rámci zemí EU. Česká republika
se k síti ReferNet připojila v roce 2004 spolu se svým vstupem do EU. Páteř sítě tvoří
konsorcia institucí aktivních ve zmiňovaných oblastech vytvořená ve všech zemích EU,
v Norsku a na Islandu. Každé konsorcium je vedeno národním koordinátorem, který na svoji
činnost získává grant od Cedefopu podmíněný spolufinancováním ze strany národních
orgánů. Garantem projektu je národními orgány jmenovaný národní reprezentant sítě
ReferNet, osoba odpovídající za vysokou odbornou kvalitu a relevanci výstupů projektu a
zprostředkující komunikaci se Cedefopem.
Z původně spíše dokumentačně zaměřené sítě se ReferNet v posledních letech vyvinul
v cenný nástroj pro sledování důležitých trendů v oblasti zejména:
-

politiky odborného vzdělávání

-

výzkumu odborného vzdělávání v širokých souvislostech

-

systémů odborného vzdělávání (popis systémů počátečního i dalšího odborného
vzdělávání).

V České republice se na pozici národního koordinátora po dvou letech střídají Národní
vzdělávací fond (NVF) a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Toto střídání je
zakotveno smluvně mezi oběma partnery a podpořeno ze strany MŠMT.

II. Shrnutí hlavních výsledků za rok 2010
V roce 2010 zastával funkci národního koordinátora Národní vzdělávací fond (NVF). V roce
2011 ji bude v rámci dohody o střídání po dvou letech vykonávat NÚOV. Pro roky 2009-2010
byla národním reprezentantem jmenována Ing. Věra Czesaná, vedoucí Národní observatoře
zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu.
V letošním roce Cedefop pokračoval v započatém trendu posilování analytického a
hodnotícího aspektu zpráv zpracovávaných v rámci ReferNetu. Zprávy jsou na jedné straně
důležitým podkladem pro Cedefop a jeho analyticko-hodnotící práci pro Evropskou komisi a
na druhé straně jsou cenným zdrojem informací pro tvůrce politik a další odborníky na
národní úrovni, kterým poskytují příklady dobré praxe, zpětnou vazbu pro Českou republiku
ve srovnání s ostatními zeměmi, atd. V roce 2010 byly klíčovými zprávami následující dvě:
Národní zpráva o politice odborného vzdělávání (National VET Policy Report). Tato
zpráva byla letos za ČR zpracována v nebývale velkém rozsahu, neboť slouží jako hlavní
podklad pro zmapování a vyhodnocení dosaženého vývoje v oblasti odborného
vzdělávání v rámci Kodaňského procesu (2002-2010). Obdobné zprávy byly vypracovány
ve všech evropských zemích a na jejich základě vytvořil Cedefop rozsáhlou souhrnnou
zprávu hodnotící Kodaňský proces v celé Evropě a sloužící jako hlavní podklad pro
zasedání ministrů 33 zemí v Bruggách 6. prosince 2010, kde mají být stanoveny další
hlavní strategické priority do budoucna. V září 2010 se NVF a NÚOV podílely za ČR na
připomínkování pracovní verze této souhrnné evropské zprávy. Národní i evropská
zpráva budou zveřejněny na webových stránkách ReferNetu po prosincovém zasedání
ministrů v Bruggách. Finální zpráva existuje v angličtině a pracuje se na jejím překladu
do češtiny (viz příloha).
Popis systému odborného vzdělávání (VET in Europe – Country report). I letos byla
aktualizována přehledová publikace popisující systém odborného vzdělávání v České
republice včetně hlavních politických priorit a statistik. Národní zpráva je k dispozici na
webu ReferNetu (http://www.refernet.cz/dokumenty/to_2010_english.pdf). Publikace je
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součástí informačního systému o odborném vzdělávání v Evropě, který umožňuje
vyhledávat
a
srovnávat
podobné
údaje
ze
všech
zemí
EU
(viz
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/browse-national-vetsystems.aspx 1 ). Finální verze zprávy existuje v angličtině a je plánován její překlad do
češtiny.
Národní zpráva o výzkumu odborného vzdělávání – česká verze. V roce 2010 byla
vytvořena česká verze této zprávy. Anglická verze byla Cedefopu odevzdána již koncem
roku 2009. Zpracovávání zprávy kladlo velmi vysoké nároky na odbornost a kvalitu práce,
neboť pojednává analyticko-hodnotícím způsobem o čtyřech různých tématech výzkumu
souvisejícího s odborným vzděláváním. Dvě ze čtyř témat byla stanovena Cedefopem
pro všechny země stejná a dvě byla zvolena podle jejich relevance na národní úrovni.
V ČR byla zpracována následující témata:
•

Přínosy odborného vzdělávání („Benefits of VET“) – povinné téma

•

Mobilita a migrace související s odborným vzděláváním („VET related mobility
and migration“) – povinné téma

•

Předvídání kvalifikačních potřeb („Anicipation of skill needs“)

•

Přechody ze vzdělávání na trh práce, z trhu práce do nezaměstnanosti, do
důchodu, návraty na trh práce („Transitions“)

Finální verze zprávy je zveřejněna na webové stránce českého ReferNetu (v češtině a
angličtině) a Cedefopu spolu se zprávami ostatních zemí (v angličtině). Cedefop na základě
materiálů získaných z jednotlivých zemí vytvoří jednak souhrnné zprávy o výzkumu témat
společných pro všechny země (Mobilita a migrace související s odborným vzděláváním,
Přínosy odborného vzdělávání) a jednak kratší online publikace o tématech, která si zvolily
více než čtyři země.
Kromě těchto hlavních výstupů ReferNetu probíhaly i standardní informační, diseminační
a dokumentační aktivity, byla průběžně spravována, doplňována česká webová stránka
www.refernet.cz, kde se mimo jiné připravuje automatické stahování novinek (např.
konferencí v Evropě, nových publikací a tiskových zpráv) ze stránek Cedefopu. Stále
pravidelně vychází informační bulletin ReferNet info (dvakrát ročně), který o aktivitách
ReferNetu informuje kromě členů národního konsorcia i přibližně 150 dalších institucí
působících v odborném vzdělávání a souvisejících oblastech v ČR.
Převážnou většinu aktivit zajišťoval v roce 2010 národní koordinátor (NVF) ve spolupráci s
klíčovým partnerem NÚOV. Dílčí úkoly plnili i někteří další členové národního konsorcia,
stále však postrádáme jejich aktivnější zapojení.
Obecně lze konstatovat, že Česká republika plní úkoly ReferNetu velmi úspěšně (zejména
v mezinárodním srovnání). Všechny úkoly proběhly dle plánu práce a byly splněny. Kvalita
práce národního konsorcia je kladně oceňována Cedefopem.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že v letech 2009-10 je patrné zvyšující se úsilí Cedefopu o
celkové zkvalitnění práce, o zvýšení signifikance a informační hodnoty produktů ReferNetu a
o zlepšení a zprůhlednění vzájemné komunikace.

V současné době (prosinec 2010) je možno prohlížet a srovnávat zprávy z roku 2009, které budou
nahrazeny aktuálními verzemi, odevzdanými v září 2010, jakmile Cedefop dokončí jejich revizi.
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III. Činnost národního konsorcia ReferNet v roce 2010
1.

Vedení Národního konsorcia ReferNet
1.1

Vedení Národního konsorcia

Národním koordinátorem ReferNetu ČR byl v tomto pracovním roce Národní vzdělávací fond
reprezentovaný oddělením Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání. NVF vykonával,
zajišťoval a koordinoval všechny aktivity podle plánu práce, v úzké součinnosti zejména
s klíčovým partnerem NÚOV.
Kontakt: NVF, o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel. +420 224 500 543, fax. +420 224
500 502
Národní reprezentant ReferNetu: Ing. Věra Czesaná
Projektová manažerka: Mgr. Zdeňka Šímová
Informační specialistka: Anna Konopásková (NÚOV)
Do sítě ReferNet je v České republice zapojeno 20 institucí.
Seznam členů Národního konsorcia v prosinci 2010:
Člen
konsorcia

Webová stránka

Kontaktní osoba

e-mail

Telefon

NVF

www.nvf.cz

Věra Czesaná

czesana@nvf.cz

224 500 540

NÚOV

www.nuov.cz

Martina Kaňáková

martina.kanakova@nuov.cz

274 022 349

MŠMT

www.msmt.cz

Pavel Kloub

pavel.kloub@msmt.cz

234 811 804

MPSV

www.mpsv.cz

Miroslava Nováková miroslava.novakova@mpsv.cz

221 923 171

ÚIV - Eurydice

www.uiv.cz

Jana Halamová

jana.halamova@uiv.cz

224 398 353

ÚIV

www.uiv.cz

František Barták

frantisek.bartak@uiv.cz

224 398 104

CSVŠ

www.csvs.cz

Helena Šebková

sebkova@csvs.cz

257 011 312

SŠVŠ

www.ssvs.cz

Michal Karpíšek

karpisek@ssvs.cz

241 402 155

AVOŠ

www.asociacevos.cz

Dana Čapková

dana.capek@atlas.cz

602 341 890

VÚP

www.vuppraha.cz

Došlo k personální změně, kontaktní osoba bude doplněna později.

VÚPSV

www.vupsv.cz

Aleš Kroupa

ales.kroupa@vupsv.cz

MU Brno

www.fss.muni.cz

Tomáš Sirovátka

tomas.sirovatka@vupsv.cz

SÚ AV

www.soc.cas.cz

Natálie Simonová

natalie.simonova@soc.cas.c
210 310 232
z

AIVD

www.aivd.cz

Tomáš Langer

aivd@volny.cz

739 445 930

SPaD

www.spcr.cz

Ivan Paul

ipaul@spcr.cz

225 279 111

ČMKOS

www.cmkos.cz

Dušan Martínek

martinek.dusan@cmkos.cz

234 461 111

ATKM

www.atkm.cz

Pavel Prokop

atkm@atkm.cz

542 210 629

MPO

www.mpo.cz

Došlo k personální změně, kontaktní osoba bude doplněna později.
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224 972 837
549 496 559,
543 211 865

CZESHA

www.czesha.cz

Jaroslav Ponec

ponec@voskop.cz

SSŠČMS

www.soukromeskoly.cz

Petr Jadrný

ssscms@mbox.vol.cz

UZS

www.uzs.cz

Pavel Dušek

pavel.dusek@uzs.cz

1.2

556 833 300
281 002 623,
603 830 036
222 520 951,
222 587 455

Národní zasedání konsorcia

Každoročně se koná v závěru roku plenární zasedání všech členů konsorcia a zasedání
řídicího výboru. Jejich hlavní je schválení závěrečné zprávy, plánu práce na příští rok a
zejména projednání a zhodnocení nejdůležitějších výstupů ReferNetu, vývoje webových
stránek apod.

1.3

Mezinárodní meetingy ReferNetu

Zástupci Národního koordinátora (NVF) a klíčového partnera (NÚOV) se účastnili
mezinárodních zasedání evropské sítě ReferNet. Konkrétně Regionálního meetingu
středoevropských zemí ve Varšavě a Výročního plenárního meetingu ReferNetu v Soluni. Na
jednáních probíhají diskuse o jednotlivých aktivitách ReferNetu, dalším směřování
pravidelných výstupů, je poskytována Cedefopu zpětná vazba ohledně jeho činnosti a
prezentace. Jednotlivé země mají možnost hájit své zájmy v oblasti reportingu o odborném
vzdělávání a prezentace národních systémů a politik.

2.
Národní zpráva o vzdělávací politice v oblasti odborného vzdělávání a
přípravy (OVP)
Jako hlavní výstup byla v roce 2010 zpracována Národní zpráva o politice odborného
vzdělávání a přípravy („VET Policy Report“). Tato zpráva byla letos zpracována v nebývale
velkém rozsahu, neboť slouží jako hlavní podklad pro zmapování a vyhodnocení
dosaženého vývoje v oblasti odborného vzdělávání v rámci Kodaňského procesu (20022010). Na základě národních zpráv ze všech zemí zpracoval Cedefop rozsáhlou souhrnnou
zprávu hodnotící Kodaňský proces a sloužící jako hlavní podklad pro zasedání ministrů 33
zemí v Bruggách 6. prosince 2010, kde mají být stanoveny další hlavní strategické priority do
budoucna.
Na zpracovávání české národní zprávy se podílelo 35 odborníků ze 6 různých institucí.
Výsledkem je publikace shrnující a hodnotící vývoj v širokém spektru oblastí souvisejících
s dalším vzděláváním jak počátečním tak dalším od roku 2002 do současnosti. Zpráva
v současné době (prosinec 2010) existuje v anglické verzi, v české pracovní verzi (bez
posledních oprav a změn, jejichž zapracovávání probíhalo přímo do anglické verze) a je
připravována finální česká verze shodná s anglickou. Zprávy na základě dohody
s Cedefopem nemohou být zveřejněny před zasedáním ministrů v Bruggách 6.12.2010, kde
bude nejprve prezentována souhrnná zpráva za celou EU. Po tomto datu bude česká i
anglická verze národní zprávy zveřejněna na webových stránkách, rozeslána na tzv.
diseminační seznam 150 institucí, působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
V případě zájmu ze strany MŠMT je možné zajistit i český překlad souhrnné zprávy o politice
odborného vzdělávání v Evropě v období 2002-2010.
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3.
Popis systému odborného vzdělávání (VET in Europe – country report) aktualizace
V roce 2010 konsorcium aktualizovalo tematický přehled systému odborného vzdělávání a
přípravy v České republice, který byl poprvé vypracován v roce 2004 (tzv. „VET in Europe –
country report“). V publikaci je nově zařazena samostatná kapitola analyzující vliv
ekonomické krize na odborné vzdělávání.
Za zpracování zprávy se podíleli především experti z NVF a NÚOV. V současné době
(prosinec 2010) existuje anglická verze zprávy, která je zveřejněna v angličtině na webových
stránkách českého ReferNetu (http://www.refernet.cz/dokumenty/to_2010_english.pdf). Je
plánován překlad zprávy do češtiny. Publikace je součástí informačního systému o
odborném vzdělávání v Evropě, který umožňuje vyhledávat a srovnávat podobné údaje ze
všech zemí EU (viz http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/browse-nationalvet-systems.aspx 2 ).

4.

Dokumentační aktivity
4.1
Doplňování bibliografické databáze odborného vzdělávání a přípravy
VET-Bib
Národní konsorcium pokračovalo ve zpracovávání a správě bibliografické databáze
publikací. Za tímto účelem poskytuje každý měsíc Cedefopu bibliografické záznamy o
nových publikacích a dalších výstupech zaměřených na oblast vzdělávání, rozvoj lidských
zdrojů, problematiku kvalifikací, trhu práce, předvídání kvalifikačních potřeb atd. Jedná se o
následující typy výstupů:
(a) knihy a další publikované materiály, např. zákony, předpisy, standardy, oficiální
zprávy, sborníky z konferencí apod.;
(b) nepublikované, ale dostupné materiály - šedá literatura;
(c) články vydávané v periodikách a odborných časopisech;
(d) audio-vizuální materiály (zejména pro účely vzdělávání);
(e) elektronické dokumenty (publikované na CD-ROM, disketách, Internetu apod.);
(f) internetové zdroje (webové stránky, online databáze a adresáře).
Databáze
VET-Bib
je
přístupná
z internetu
na
adrese:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/library-and-documentation.aspx.

4.2

„Quid pro quo“ aktivity – Evropaský thesaurus odborné přípravy

V roce 2010 byl do češtiny přeložen Evropský thesaurus odborné přípravy, který vytvořil
Cedefop. Cílem je vytvořit z webu přístupný nástroj umožňující vyhledávat významy a
srovnávat ekvivalenty odborných výrazů z oplasti odborného vzdělávání, ve všech jazycích
EU. V současné době (prosinec 2010) je na webu k dispozici anglická a francouzská verze
(http://libserver.cedefop.europa.eu/ett/), převedení dalších jazyků včetně češtiny do webové
podoby Cedefop připravuje.

V současné době (prosinec 2010) je možno prohlížet a srovnávat zprávy z roku 2009, které budou
nahrazeny aktuálními verzemi, odevzdanými v září 2010, jakmile Cedefop dokončí jejich revizi.
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5.
Diseminační a propagační aktivity – zvyšování povědomí o odborném
vzdělávání a rozšiřování informací na národní úrovni
5.1

Údržba a aktualizace národních webových stránek

Od začátku práce sítě ReferNet v ČR spravuje NVF webovou doménu www.refernet.cz.
Stránka má českou a anglickou jazykovou verzi a jsou na ni průběžně umisťovány jednak
zprávy a další publikace ReferNetu, informace o mezinárodních i českých novinkách,
anotace zajímavých konferencí a seminářů a odkazy na další zdroje informací.
Stránka obsahuje zejména tyto sekce:
Odborné vzdělávání v ČR, kde jsou zveřejňovány publikace týkající se České Republiky:
- popis systému odborného vzdělávání – přehledové zprávy
- politika odborného vzdělávání – národní zprávy o politice (poslední zpráva je z roku
2008, zpráva z roku 2010 může být zveřejněna až po prosincovém zasedání ministrů
EU v Bruggách)
- výzkum odborného vzdělávání – národní zprávy o výzkumu.
Odborné vzdělávání v Evropě, kde jsou zveřejňovány informace a odkazy týkající se
ostatních evropských zemí, které umožňují mezinárodní srovnání ČR, poskytují zpětnou
vazbu pro ČR a příklady dobré praxe v zahraničí:
- systémy odborného vzdělávání v Evropě
- politika a výzkum odborného vzdělávání v Evropě.
Kromě toho stránky informují o chystaných konferencích v ČR i zahraničí, nových
publikacích apod., a poskytují odkazy na další národní i mezinárodní zdroje informací o
odborném vzdělávání.

5.2

Rozšiřování novinek a tiskových zpráv Cedefopu

V zájmu zvýšení informovanosti o hlavních událostech v oblasti odborného vzdělávání a
přípravy NVF zveřejňuje a rozesílá tiskové zprávy Cedefopu, výstupy z projektů a informace
o důležitých aktivitách (viz http://www.refernet.cz/novinky.html). Tiskové zprávy Cedefopu
jsou umísťovány na web ReferNetu včetně jejich stručné anotace v českém jazyce. Vybrané
zprávy upozorňující např. na plánované důležité konference nebo na nové publikace jsou
rozesílány e-mailem členům národního konsorcia, případně na tzv. diseminační seznam cca
150 institucí působících v oblasti odborného vzdělávání. K rozšiřování novinek je také
využíván informační bulletin ReferNet info, který vydává národní koordinátor.
Výstupy ReferNetu a další materiály jsou také rozšiřovány na mezinárodních konferencích.
Kterých se účastní členové ReferNetu (např. konference CEI, která se uskutečňuje
každoročně na podzim). Materály jsou distribuovány i zahraničním návštěvám na NVF a
NÚOV (zejm. výzkumní pracovníci, kariéroví poradci apod.) a na odborných konferencích
v zahraničí, kterých se účastnili členové týmů NVF a NÚOV.

5.3

Poskytování informací o konferencích, seminářích a workshopech

NÚOV ve spolupráci s NVF v lednu a červenci 2010 aktualizoval seznam důležitých
seminářů a konferencí z oblasti OVP a příbuzných témat, které se budou v České republice
konat v průběhu následujících 12 měsíců. Seznam byl zaslán Cedefopu a vybrané
konference
byly
zveřejněny
na
jeho
webových
stránkách
(viz
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events.aspx),
čímž
se
přispělo
k informovanosti
mezinárodní odborné obce o akcích plánovaných v ČR.
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5.4

Poskytování tiskových kontaktů

NVF v lednu a v srpnu aktualizoval a zaslal Cedefopu seznam tiskovin, periodik a novinářů,
kteří se zabývají tématy relevantními pro Cedefop. Členům konsorcia byl seznam rozeslán
k doplněním a připomínkám. Seznam slouží Cedefopu pro distribuci tiskových zpráv a
dalších informací týkajících se odborného vzdělávání.

5.5

Podpora pro mediální akce Cedefopu

V rámci tohoto úkolu má být národní konsorcium připraveno poskytnout součinnost a
podporu, pokud by se v ČR konala mezinárodní akce, na níž by se podílel Cedefop. Úkol se
týká zejéma zemí, které předsedají EU. V ČR se v roce 2010 neuskutečnila žádná akce, na
které by bylo třeba poskytovat Cedefopu podporu.

5.6

Informace o posledním vývoji a nových iniciativách

Národní konsorcium může Cedefopu zasílat informace o posledním vývoji a důležitých
změnách v odborném vzdělávání v ČR (maximum 5 zpráv ročně). Ke konci roku 2010 je
plánováno zaslat Cedefopu krátkou zprávu shrnující hlavní body vývoje v letošním roce
(zejm. např. zavedení státních maturit).

6.

Další aktivity
Národní zpráva o výzkumu odborného vzdělávání – česká verze. V roce 2010 byla
vytvořena česká verze této zprávy. Anglická verze byla Cedefopu odevzdána již koncem
roku 2009. Zpracovávání zprávy kladlo velmi vysoké nároky na odbornost a kvalitu práce,
neboť pojednává důkladným analyticko-hodnotícím způsobem o čtyřech různých tématech
výzkumu souvisejícího s odborným vzděláváním. Dvě ze čtyř témat byla stanovena
Cedefopem pro všechny země stejná a dvě byla zvolena podle jejich relevance na národní
úrovni. V ČR byla zpracována následující témata:
•

Přínosy odborného vzdělávání („Benefits of VET“) – povinné téma

•

Mobilita a migrace související s odborným vzděláváním („VET related mobility
and migration“) – povinné téma

•

Předvídání kvalifikačních potřeb („Anicipation of skill needs“)

•

Přechody ze vzdělávání na trh práce, z trhu práce do nezaměstnanosti, do
důchodu, návraty na trh práce („Transitions“)

Finální verze zprávy je zveřejněna na webové stránce českého ReferNetu (v češtině a
angličtině) a Cedefopu spolu se zprávami ostatních zemí (v angličtině). Cedefop na základě
materiálů získaných z jednotlivých zemí vytvoří jednak souhrnné zprávy o výzkumu témat
společných pro všechny země (Mobilita a migrace související s odborným vzděláváním,
Přínosy odborného vzdělávání) a jednak kratší online publikace o tématech, která si zvolily
více než čtyři země.
Připomínkování Zprávy o politice odborného vzdělávání za EU (EU VET Policy Report).
V září 2010 dostal národní koordinátor k připomínkám pracovní verzi Evropské zprávy o
politice odborného vzdělávání zpracovanou Cedefopem. Účelem bylo zejména vyjádřit se
k pasážím, kde byla zmiňována Česká republika. Na úkolu spolupracovali NVF a NÚOV.

IV. Financování činnosti Národního konsorcia sítě ReferNet
Obdobně jako u dalších evropských projektů (např. Europass), je uplatňován princip 50 %
spolufinancování z národních zdrojů. Znamená to tedy, že Grant Společenství je pouze
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dodatečným finančním příspěvkem k národním finančním příspěvkům. 3 MŠMT na základě
rozhodnutí 30. porady vedení MŠMT dne 11. 9. 2007 a dalších dokumentů vyjádřilo ochotu
tento princip dodržet. V roce 2010 bylo spolufinancování uskutečněno formou neinvestiční
dotace pro nestátní neziskovou organizaci (Rozhodnutí č 10 319/2010-23 o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 ze dne 25.5.2010).
Pro Českou republiku bylo v rámci současného grantu ze strany Cedefopu vyhrazeno pro rok
2010 max. 32 590 EUR. Z prostředků Cedefopu bylo z celkové částky uvolněno v první
splátce 19 554 EUR a po odevzdání Závěrečné zprávy (do konce února 2011) bude
převedena zbývající částka dle vyúčtování skutečně vynaložených prostředků, nejvýše však
13 036 EUR.
MŠMT poskytlo z národních zdrojů pro rok 2010 neinvestiční dotaci v celkové výši
832 349 Kč, což odpovídá výši grantu Cedefopu přepočteného kurzem 25,54, který byl
platný v den připsání první splátky grantu Cedefopu na účet NVF. Z toho na platy bylo
určeno 622 665 Kč a na ONIV 209 684 Kč na celé období. Přehled vyučtování vyčerpaných
prostředků bude poskytnut MŠMT po uzavření finančního roku 2010 v souladu s pravidly o
poskytování neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

V. Závěr
Česká republika dosud splnila všechny úkoly sítě Refernet pro rok 2010 tak, jak byly
naplánovány v plánu práce, a lze předpokládat, že i úkoly zbývající do konce roku 2010
budou včas splněny. Naše práce je velmi dobře hodnocena Cedefopem a dalšími
mezinárodními členy sítě ReferNet. Česká republika se zapojovala velice úspěšně nejen do
aktivit spojených s plněním plánu práce, ale aktivně přispívala i do mezinárodních diskusí o
charakteru zpráv a dalším směřování sítě a členové týmu ReferNetu se aktivně zúčastňovali
mezinárodních jednání sítě.
ReferNet je na mezinárodní úrovni dynamicky se vyvíjející síť a lze říci, že po několika letech
hledání nejvhodnějšího směřování a formy spolupráce s národními konsorcii byl nyní
nastolen zajímavý a jasně definovaný směr k vytváření hodnotných, informačně bohatých a
z části i analyticky zaměřených studií, jež mají potenciál stát se důležitým zdrojem informací
pro experty a tvůrce politik jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.
V České republice se v rámci ReferNetu již také ustálil optimální způsob fungování a
spolupráce, zejména pokud jde o dva klíčové partnery, kteří se střídají na pozici národního
koordinátora – NVF a NÚOV. Zapojení ostatních členů konsorcia je však stále spíše
pasivnější, většinou z důvodu velké časové vytíženosti.
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