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I. O projektu ReferNet
ReferNet je projekt iniciovaný Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop),
agenturou Evropské komise zaměřenou na rozvoj odborného, počátečního
i dalšího vzdělávání v širších souvislostech.
Posláním ReferNetu je získávání, výměna a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání
a rozvoje lidských zdrojů v zemích EU. V posledních letech je jedním z hlavních úkolů sítě
také pravidelné poskytování informací Evropské komisi, ale i dalším klíčovým aktérům
(expertům, rozhodujícím činitelům, národním orgánům či výzkumníkům)- a to zejména ve
formě souhrnných zpráv o evropské politice odborného vzdělávání.
V roce 2012 oslavila síť 10. výročí své existence a Česká republika se k síti ReferNet
připojila v roce 2004 spolu se vstupem do EU.
V čele každé národní sítě stojí národní koordinátor, 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 s
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

-

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

-

Ad hoc témat stanovených Cedefopem dle poptávky Evropské komise
(tematicky zaměřené zprávy)

V České republice se na pozici národního koordinátora po dvou letech střídají Národní
ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV) a Národní vzdělávací fond (NVF). Toto střídání je
zakotveno smluvně mezi oběma partnery a podpořeno ze strany MŠMT.
V listopadu 2011 byla uzavřena na období 2012-2015 nová čtyřletá rámcová smlouva
mezi Cedefopem a Sdružením ReferNet ČR1. Cedefop každý rok uzavírá s národním
koordinátorem Specifickou smlouvu na další pracovní rok.
V roce 2012 zastával funkci národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
a v následujícím roce ji bude v rámci dohody o střídání po dvou letech vykonávat Národní
vzdělávací fond (NVF).

1

„Sdružení ReferNet ČR“ vzniklo za účelem realizace mezinárodního grantového projektu ReferNet č.
GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11 na základě smlouvy mezi dvěma klíčovými aktéry- Národním ústavem pro
vzdělávání aNárodním vzdělávacím fondem.
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II. Hlavní výstupy v pracovním roce 2012
Zprávy připravované v rámci sítě ReferNet jsou důležitým podkladem pro Cedefop a jeho
analyticko-hodnotící práci pro Evropskou komisi. Současně jsou cenným zdrojem informací
pro tvůrce politik a další odborníky na národní úrovni, kterým poskytují příklady dobré praxe,
ale také např. zpětnou vazbu pro Českou republiku ve srovnání s ostatními zeměmi. V roce
2012 připravilo Národní konsorcium tyto dvě klíčové zprávy:


Dotazník o politice odborného vzdělávání (VET Policy Report)

Tento typ zprávy je v pořadí již třetím dokumentem informujícím na evropské úrovni o politice
odborného vzdělání v ČR. Zpráva byla vypracována dle nových pravidel ve spolupráci NÚV
a NVF a dne 31. 5. 2012 po schválení Řídícím výborem a následném zapracování
připomnek ze strany národního reprezentanta zaslána do Cedefopu. Dokument je
podkladem pro další výstupy Cedefopu v roce 2012, ale i Evropskou komisi a její tématické
pracovní skupiny. Zpráva o politice odborného vzdělávání měla tentokrát formát dotazníku a
sestávala se ze šesti samostatných, ale poměrně rozsáhlých částí. Cílem bylo zmapovat
následující témata: podpora odborného vzdělávání a kariérového poradenství; podpora
účasti v odborném vzdělávání; partnerství a spolupráce; podnikavost a učení na pracovišti;
monitorování výstupů (dat) v odborném vzdělávání; a poslední části byly kladeny všeobecné
otázky.
Dotazník si kladl za cíl zmapovat pokrok v národní politice od roku 2010, tedy od podpisu
Komuniké z Brugg do současnosti. Cedefop byl v této souvislosti Evropskou komisí požádán
o vypracování výtahů z národních zpráv. Jednotlivé národní dotazníky Cedefopu poslouží
jako důležitý zdroj dat; zároveň z nich pro tyto účely již byly vytvořeny tzv. Country Fiche
sloužící jako podpůrný materiál pro zasedání Vzdělávací rady Evropské komise (Education
Council) v listopadu 2012.
Z národních zpráv pak bude v roce 2014 zpracována syntéza, která bude mapovat pokrok ve
střednědobých cílech stanovených na zasedání v Bruggách.
Pracovní verze zprávy (Dotazník o politice odborného vzdělávání v ČR 2010 - 2012) je
dostupná v angličtině na www.refernet.cz/politika-odborneho-vzdelavani.


Popis systému odborného vzdělávání (VET in Europe – Country report).

Popis systému odborného vzdělávání je typem zprávy, která v rámci národní sítě letos
vznikla již poosmé. Přehledová zpráva doznala oproti předchozímu roku určitých změn.
Národním stranám byla ponechána větší volnost ve výběru témat a koncipování obsahu, aby
zpráva mohla snadněji zobrazit národní specifika, zároveň však zprávy již nebudou
umožňovat jednoduchou komparaci na mezinárodní úrovni, jak tomu bylo dosud. Kritéria na
kvalitu byla jasněji definována a Cedefop také obratem poskytl zpětnou vazbu. Oproti
předchozím letům byl výrazně omezen doporučený počet stran (na 35 stran textu)
a celkově snížen počet kapitol na celkem čtyři: 1. Externí faktory ovlivňující odborné
vzdělávání; 2. Poskytování odborného vzdělávání v perspektivě celoživotního učení; 3.
Utváření kvalifikací (vztah trhu práce a odborného vzdělávání) 4. Podpora účasti v odborném
vzdělávání. Obsah kapitol byl doporučený, povinný byl diagram vzdělávacího systému
(uvádějící nově vedle úrovní ISCED také úrovně EQF).
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Zpráva byla vytvořena v angličtině a po zapracování připomínek ze strany řídícího výboru
a nezbytném schválení národním reprezentantem odeslána do Cedefopu dne 5. 11. 2012.
Zpráva vyhověla formálním požadavkům a po obsahové stránce byla hodnocena jako velmi
dobrá. V rámci připomínkového řešení ze strany Cedefopu bylo řešeno pouze dílčí krácení a
upřesnění terminologie.
Zpráva bude do konce roku 2012 k dispozici ke stažení na webových stránkách ReferNetu
ČR (www.refernet.cz/odborne-vzdelavani-v-cr/popis-systemu-odborneho-vzdelavani).
Podle plánu práce měla být součástí této aktivity i pilotáž kratších tematických zpráv, tzv.
„Articles on VET“. V průběhu pracovního roku však byly ze strany Cedefopu rozhodnuto o
jejich přesunutí do následujícího pracovního roku. V roce 2012 byly nahrazeny jinou aktivitou
– vytvořením informačního letáku (Spotlight on VET).


Zaostřeno na odborné vzdělávání (Spotlight on VET)

Jedná se o informační leták v rozsahu šesti stran, který byl již v minulosti vytvořen pro účely
předsednictví jednotlivých zemí Radě EU. V roce 2012 jej nově zpracovávají všechny země
ReferNetu. Cílem je představit klíčové jevy, výzvy a vývoj národního systému. Termín pro
odevzdání podkladů do Cedefopu je 31. 12. 2012.
Cedefop letáky graficky upraví a zveřejní na svých webových stránkách, kde budou ke
stažení. Letáky bude možné po odsouhlasení Cedefopem na vlastní náklady vytisknout
a použít k dalším propagačním účelům.


Diseminační, informační a dokumentační aktivity

Průběžně byla spravována a doplňována česká webová stránka www.refernet.cz. V říjnu
2011 získala nový design, který je uživatelsky přívětivější. Stránka je pravidelně z hlediska
vzhledu a funkčnosti velmi dobře hodnocena Cedefopem. Stránky jsou automaticky
propojeny s webovými stránkami Cedefop i členů mezinárodní sítě ReferNet. To umožňuje
uživatelům sledovat všechny aktuality, novinky a publikace Cedefopu. Novinkou je také
možnost přihlášení se zájemců k oděru RSS zpráv. Kromě zpráv byly na webové stránky
průběžně zařazovány aktuality v českém jazyce – jak z českého prostředí, tak překlady ze
zahraničních zpráv z oblasti odborného vzdělávání. Nově byly aktuality roztříděny do tří
podsekcí: Konference a workshopy; Publikace a dokumenty; Ostatní. Pravidelně byly také
překládány informace ze stručných zpráv Cedefopu – tzv. Briefing Notes.
Informace o ReferNetu a Cedefopu byly představeny v periodiku Lifelong Learning –
Celoživotní vzdělávání ročník 2, číslo 2/2012 (vydává Institut celoživotního vzdělávání
Mendelovy Univerzity v Brně). Článek o ReferNetu byl připraven také do čtvrtletníku
Vzdělávání 4/2012, který vydává NÚV. Výstupy ReferNetu a další materiály jsou také
rozšiřovány na mezinárodních konferencích, kterých se účastní členové ReferNetu (např.
konference CEI), ale také na různých národních konferencích a prezentačních akcích.
Materiály jsou distribuovány i zahraničním návštěvám na NÚV a NVF (zejm. výzkumní
pracovníci, kariéroví poradci apod.) a na odborných konferencích v zahraničí, kterých se
účastnili členové týmů z NÚV a NVF.
Národní konsorcium pokračovalo ve zpracovávání a správě bibliografické databáze
publikací (VET-bib). Za tímto účelem poskytuje konsorcium prostřednictvím NÚV Cedefopu
pravidelně bibliografické záznamy o nových publikacích a dalších výstupech zaměřených
na oblast vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, problematiku kvalifikací, trhu práce, předvídání
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kvalifikačních potřeb atd. Do konce listopadu 2012 bylo do databáze odesláno 81 záznamů.
Cedefop pravidelně monitoruje uživatelskou spokojenost s databízí VET-Bib, která je
přístupná online na www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/library-and-documentation.aspx.
Pravidelně, dvakrát ročně (v červnu a prosinci), vychází v elektronické podobě informační
zpravodaj ReferNet Info, který o aktivitách ReferNetu a Cedefopu kromě členů národního
konsorcia informuje i dalších více jak 200 zástupců institucí působících v odborném
vzdělávání a souvisejících oblastech v rámci ČR. V případě zájmu mohou prostor ve
zpravodaji využívat i členové národního konsorcia. Zpravodaj je zpracován a rozesílán
prostřednictvím online softwaru podporujícího tzv. emailový marketing, který v současnosti
patří mezi nejnovější PR nástroje využívající možnosti, které internet v současné době
nabízí.
Národní konsorcium Cedefopu zasílá informace o posledním vývoji a důležitých
změnách v odborném vzdělávání v ČR (minimálně dvě zprávy ročně). V květnu 2012 byla
CEDEFOPu odeslána zpráva o webovém portálu DV Monitor; v listopadu 2012 pak článek
o projektu Stáže ve firmách a o Evropském jazykovém portfoliu v praxi.
Zvyšování povědomí o Refernetu a jeho výstupech
Evaluace sítě, která proběhla v roce 2010, poukázala na nutnost většího zviditelnění sítě a
jejích produktů. To by mělo zajistit vyšší motivovanost jednotlivých partnerů a zároveň také
zvýšit kvalitu výsledných produktů. Důraz je kladen na cílenou diseminaci jednotlivých
výstupů (zpráv) a současně na spolehlivost informací v nich obsažených. Zvyšování
povědomí bude jednou z hlavních priorit i v dalším pracovním roce.
Zasedání Národního konsorcia
Každoročně se v závěru roku koná zasedání všech členů Národního konsorcia a zasedání
Řídicího výboru. Hlavní náplní tohoto zasedání je schválení výroční zprávy a plánu práce na
další pracovní rok, ale i projednání a zhodnocení nejdůležitějších výstupů sítě ReferNet ČR.
Mezinárodní zasedání sítě ReferNet
Zástupci národního koordinátora (NÚV) a klíčového partnera (NVF) se účastnili
mezinárodních zasedání sítě ReferNet. Regionální zasedání se konalo v dubnu 2012 v Sofii.
Výroční plenární zasedání ReferNetu se jako tradičně konalo v říjnu 2012 v Soluni. Na
jednáních probíhaly diskuse o jednotlivých aktivitách ReferNetu, o nové podobě zpráv
a pravidelných výstupech i o dalším směřování celé sítě. Cedefopu je rovněž poskytována
zpětná vazba ohledně jeho činnosti a prezentace.
V pracovním roce 2012 se zástupce koordinátora (NÚV) také stal členem pracovní skupiny
pro zvýšení viditelnosti sítě, která byla ustavena v reakci na proběhlý proces evaluace celé
sítě v roce 2010 a zároveň v souvislosti s 10. výročím vzniku sítě. V červnu 2012 se
zástupce z NÚV účastnil zasedání této pracovní skupiny v Soluni. Výstupy tohoto jednání se
staly základem doporučení ostatním členům sítě, které by měly vést ke zlepšení současného
stavu v oblasti propagace výstupů i viditelnosti jednotlivých členů samotné sítě ReferNet.
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III. Národní konsorcium - kontakty, vedení, členové Národního
konsorcia
Kontakty a vedení Národního konorcia
Národním koordinátorem ReferNetu ČR byl v tomto pracovním roce Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků (NÚV). NÚV vykonával, zajišťoval a koordinoval všechny aktivity podle plánu
práce, v úzké součinnosti zejména s klíčovým partnerem NVF.
Dílčí úkoly plnili i někteří další aktivnější členové národního konsorcia, nicméně stále však
postrádáme zapojení řady členů konsorcia.

Kontakt:
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV), Weilova 1271/6, Praha 10 - Hostivař, 102 00.
Tel: 274 022 111; 274 022 349 nebo 724 652 226.
Národní koordinátor ReferNet ČR:
Projektový manažer:
Informační specialistka:

Mgr. Martina Kaňáková martina.kanakova@nuv.cz
Mgr. Martin Němeček martin.nemecek@nuv.cz
Anna Konopásková anna.konopaskova@nuv.cz

Národní reprezentant (MŠMT):

Mgr. Jan Brůha jan.bruha@msmt.cz

Do sítě ReferNet je v České republice zapojeno celkem 21 institucí.
Aktuální seznam členů Národního konsorcia:
Člen
konsorcia

Webová stránka

Kontaktní
osoba

e-mail

Telefon

NVF

www.nvf.cz

Věra Czesaná

czesana@nvf.cz

224 500 540

NÚV

www.nuv.cz

Martina Kaňáková

martina.kanakova@nuv.cz

724 652 226

MŠMT

www.msmt.cz

Petr Bannert

Petr.bannert@msmt.cz

234 812 143

MPSV

www.mpsv.cz

Eva Síkorová

Eva.sikorova@mpsv.cz

221 923 263

Eurydice

www.dzs.cz;
www.naep.cz

Jana Halamová

Jana.halamova@naep.cz

221 850 618

ICV

www.icv.mendelu.cz

Lenka Danielová

danielov@mendelu.cz

545 135 209

CSVŠ

www.csvs.cz

Helena Šebková

sebkova@csvs.cz

257 011 312

SPTV

www.ssvs.cz

Michal Karpíšek

karpisek@ssvs.cz

241 402 155

AVOŠ

www.asociacevos.cz

Dana Čapková

dana.capek@atlas.cz

602 341 890

RCV

www.rcv.cz

Pavel Široký

Pavel.siroky@rcv.cz

736 754 774

VÚPSV

www.vupsv.cz

Aleš Kroupa

ales.kroupa@vupsv.cz

224 972 837

MU Brno

www.fss.muni.cz

Tomáš Sirovátka

tomas.sirovatka@vupsv.cz

549 496 559,
543 211 865

SÚ AV

www.soc.cas.cz

Natálie Simonová

Natalie.simonova@soc.cas.
cz

222 310 232
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AIVD

www.aivd.cz

Tomáš Langer

reditel@aivd.cz

739 445 930

SPaD

www.spcr.cz

Ondřej Gbelec

ogbelec@spcr.cz

225 279 807

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

Hana Kubátová

kubatova@mpo.cz

224 852 372

CZESHA

www.czesha.cz

Jiří Zajíček

Jiri.zajicek@mssch.cz

222 924 427

SSŠČMS

www.soukromeskoly.cz

Petr Jadrný

ssscms@mbox.vol.cz

UZS

www.uzs.cz

Pavel Dušek

pavel.dusek@uzs.cz

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

IV. Závěr
Česká republika splnila všechny úkoly v rámci sítě Refernet stanovené pro rok 2012 plánem
práce schváleným Národním konsorciem v roce 2011. Práce zástupců ReferNet ČR je
Cedefopem a dalšími mezinárodními členy sítě ReferNet velmi dobře hodnocena. Zástupci
ReferNet ČR se také zapojovali do mezinárodních diskusí o charakteru zpráv a dalším
směřování sítě. Zároveň se aktivně účastnili mezinárodních jednání sítě a zasedali
v pracovních skupinách. Kvalita práce Národního konsorcia je hodnocena Cedefopem
dvakrát ročně prostřednictvím tzv. Status Reports (průběžného hodnocení zasílaného
národnímu koordinátorovi).
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