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1. Úvod 
“An optimistic scenario of the future of VET is seen as expanding to higher levels and, 

increasingly, to adults, providing more diverse learning forms and locations and becoming 

more relevant to learners of all ages”.  

"Optimistický scénář budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy se považuje za cíl 

rozšíření do vyšší úrovně a k dospělé populaci, poskytuje rozmanitější formy a místa učení 

a stává se relevantnějším pro studenty všech věkových kategorií". 

Briefing Note 9133 “What future for vocational education and training in Europe?”, 

CEDEFOP 

Informační zpráva 9133 “Co přinese budoucnost odobornému vzdělávání a výcviku v 

Evropě?” 

CEDEFOP 

“CVET NETWORKS RESKILLING SMES EMPLOYEES AND MENTORS BY BRIDGING GENERATIONS AND DIGITAL 

GAPS”  

"CVET NETWORKS REKVALIFIKUJE ZAMĚSTNANCE A MENTORY PROSTŘEDNICTVÍM 

PŘEKLENUTÍ GENERACÍ A DIGITÁLNÍCH MEZER" 

[CVET4Future.Net] je evropský projekt na posílení národních sítí dalšího odborného 

vzdělávání pomocí moderních metod učení v rámci dalšího odborného vzdělávání, zejména 

v souvislosti s digitální transformací malých a středních podniků a jejich lidských zdrojů, 

prostřednictvím mezigeneračního učení, a propojením dalšího odborného vzdělávání a 

přípravy s IVET v rámci lidské činnosti rozvoj zdrojů. 

Společnosti musí naléhavě řešit výzvy, které přináší digitální transformace společností, 

společností, každodenního života a nových generací na pracovišti, aby se mohly úspěšně 

přizpůsobit změnám. Lidské zdroje, zejména v malých a středních podnicích, od vedení 

po každého zaměstnance, budou muset aktualizovat dovednosti na pracovišti. Proto by 

CVET mělo nabízet nové individuální způsoby učení. 

Evropská vzdělávací politika, hlavně Závěry z Rigy, je zaměřena na podporu vzdělávání 

založené na praktické zkušenosti ve všech jeho formách, což zahrnuje vzdělávání přímo 

ve firmách, reskilling a upskilling zaměstnanců. 

Podle OECD “Automatizace a nezávislá práce v digitální ekonomice”, 2016: “Digitalizace 

snižuje poptávku po manuální a rutinní práci (…) 9% pracovních míst/povolání je v 

katogorii automatizací vysoce ohrožených, zatímco dalších 25% pracovních míst a až 50% 

úkolů se kvůli automatizaci výrazně změní.” V rámci Evropy se, více než 40% pracovních 

míst  kvůli automatizaci významně změní. Big Data 

Studie WKÖ „Foresight Bildung der Zukunft 2030“ předpokládá, že do roku 2030 bude 

zapotřebí více než 50% technologických a> 25% sociálních a emocionálních dovedností a 

ve všech profesích existuje značná potřeba digitálních dovedností. 
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Všechna úskalí, kterým odborné školství v měnící se současnosti a v blízké budoucnosti bude 

čelit, budou vyžadovat, aby se počáteční odborné vzdělávání přizpůsobilo potřebám trhu 

práce a vzdělávání dospělích v oblasti odborného vzdělávání bude mít větší význam 

rekvalifikace a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, aby čelili budoucím výzvám svých 

současných I budoucích pracovních pozic vybaveni potřebnými  dovednostmi. 

Současná zpráva podporuje excelenci odborného vzdělávání a přípravy s využitím odborné 

přípravy na pracovišti, jakož i inovativních technik a metod odborné přípravy. Poskytuje 

informace o současné situaci systému odborného vzdělávání a výtek, rozvoji vzdělávání 

dospělých a podniká iniciativy k řešení potřeb trhu práce spojených s digitalizací v zemích 

partnerství. Zavádí hlavní programy a školení v oblasti digitální transformace a 

mezigeneračního učení pro podniky a střední podniky. Cílem zprávy je: 

- Shromažďovaní best practices (osvědčených postupů) programů a školení v 

oblasti digitální transformace a mezigeneračního učení lidských zdrojů malých a 

středních podniků jako klíčového odborného vzdělávání a přípravy pro 

budoucnost 

- Podporovat povědomí a provádění evropských politik odborného vzdělávání a věz 

tím vzájemným učením osvědčených postupů v oblasti nových mezigeneračních 

dovedností s cílem čelit digitálním výzvám. 

Pro shromažďování osvědčených postupů byla vytvořena společná metodika a partneři 

by měli ve svém výzkumu postupovat podle několika kroků: 

Krok 1: Určení osvědčených postupů programů a školení v oblasti digitální transformace 

a mezigeneračního učení malých a středních podniků v oblasti lidských zdrojů jako 

klíčového odborného vzdělávání a přípravy pro budoucnost v jejich vlastní zemi 

(prostřednictvím dokumentárního výzkumu a/nebo přímé komunikace s příslušnými 

zúčastněnými stranami). 

Krok 2: Aby bylo zajištěno, že všechny příklady dobrých praxí dostojí nastaveným kritériím 

Vzájemného učení v rámci CVET4Net a nedojde k žádným překryvům, partneři sdílí 

souhrn všech příkladů dobrých praxí. 

Krok 3: Na základě speciální předlohy vytvořené pouze pro potřeby tohoto projektu 

proběhla analýza příkladů dobré praxe od všech partner. 

 

Partnership (Partners’ organisations): 

- Czech Chamber of Commerce; 

- Institute for Economic Promotion of the Austrian Federal Economic Chamber 

(WIFI-WKO); 

- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry; 
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- Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of Spain; 

- German-Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (AHK-Bulgarien); 

- Chamber of Commerce and Industry of Terrassa (Spain); 

- Chamber of Commerce and Industry of Dobrich (Bulgaria). 

 

2. CVET, Digitální transformace a mezigenerační vzdělávání 

(definice) 
 

Od roku 2006 prošli evropské ekonomiky a společnosti významnými změnami, řadí se 

mezi ně nejen digitalizace a technologické inovace, ale změny demografické a na trhu 

práce. Mnohé z dnešních pracovních pozic ještě před 10 lety neexistovaly a další teprve 

vzniknou. Zvýšená mobilita, kulturní rozmanitost, nové formy komunikace I navazování 

vztahů mění zavedené způsoby fungování společnosti. Klimatické změny spolu s 

omezenými přírodními zdroji, sociální a nékonomické nerovnosti přináší potřeu 

udržeitelného vývoje ve všech směrech lidského konání1. 

Jednotná definice celoživotního odborného vzdělávání v praxi neexistuje. “Celoživotní 

odborné vzdělávání je charakterizováno jako vzdělávání, které navazuje na vzdělávání 

primární resp. je realizováno po vstupu do pracovního života s cílem jednotlivcům 

zprostředkovat novinky v daném oboru, znalosti pro případnou rekvalifikaci či pouze 

podpořit další osobní nebo profesní rozvoj.” (CEDEFOP a Tissot, 2004, strana 50) Jedodušš 

řečeno, celoživotní odborné vzdělávání je součást celoživotního vzdělávání směřující k 

profesnímu rozvoji.  

Demografický posun, globalizace a nové technologie mění povahu práce a kariéry. 

Digitalizace je vnímána jako klíčový factor pro budoucnost práce v příštích letech. Stále se 

zvyšující výpočetní výkon, Big Data, rozšiřování se internet, umělá intelligence (AI), 

internet věcí (IoT) a on-line platformy se řadí mezi prvky rozvoje, které radikálně mění 

vyhlídky na typ pracovních míst, která budou v budoucnu potřebná a jak, kde a kým budou 

vykonána. 

V roce 2014, v rámci strategie 2020, zavedla Evropská komise širší pojem "digitální a on-

line učení" (DOL), aby zdůraznila dvě hlavní složky dnešního "e-learningu". Digitální učení 

je formou výuky a učení podporovaného ICT. Online učení: převládající forma distančního 

vzdělávání v současné době (Demiray a İşman, 2001), k přenosu informací dochází 

především přes internet, včetně sociálních médií a webu 2.0, který zajišťuje služby pro 

spolupráci a personalizované učení; kdekoliv a kdykoliv prostřednictvím stolních a 

mobilních výpočetních zařízení. Zahrnuje i využití otevřených vzdělávacích zdrojů 

(UNESCO). 

Tento pokrok je nevyhnutelně spojen se změnou známých didaktických modelů a metod 

výuky a učení. A pokud jde o podniky, digitalizaci a odbornou přípravu na pracovišti, stává 

se zásadní vzájemné mezigenerační učení. 
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Mezigenerační učení (IL) popisuje způsob, jakým se lidé všech věkových kategorií mohou 

učit společně a jeden od druhého. Mezigenerační učení je důležitou součástí 

celoživotního vzdělávání, kde generace spolupracují jednak na přenosu dovedností, a 

jednak na uchování hodnot a znalostí. Kromě předávání znalostí mezigenerační učení 

podporuje vzájemné vzdělávací vztahy mezi různými generacemi a pomáhá rozvíjet 

sociální kapitál a sociální soudržnost v našich stárnoucích společnostech. 

The European Commission has developed the European Digital Competence 

Framework1 as a reference framework to explain what it means to be ‘digitally 

competent’. It is known as DigComp and offers a tool to improve citizen's digital 

competence but also can help with self-evaluation, setting learning goals, identifying 

training opportunities and facilitating job search. The DigComp 2.0 identifies the key 

components of digital competence in 5 areas which can be summarised as below: 

Evropská komise vyvinula “Evropský rámec digitálních kompetencí” jakožto referenční 

rámec určující, co znamená být “digitálně gramotný/kompetentní”. Je známý pod názvem 

DigComp a nabízí nástroj, který jednak umožní zlepšit digitální gramotnost populace, a 

zároveň může pomoci s vlastním hodnocením, stanovením vzdělávacích cílů, identifikací 

příležitostí k odborné přípravě a usnadněním hledání zaměstnání. DigComp 2.0 

identifikuje klíčové složky digitálních kompetencí v pěti oblastech, které lze shrnout takto: 

1) Informační a datová gramotnost: formulovat informační potřeby; vyhledání a načtení 

digitálních dat, informací a obsahu; posoudit relevanci zdroje a jeho obsahu; ukládat, 

spravovat a organizovat digitální data, informace a obsah. 

2) Komunikace a spolupráce: vzájemná interakce, komunikace a spolupráce 

prostřednictvím digitálních technologií v kontextu kulturní a generační rozmanitosti; 

podílet se na společnosti prostřednictvím veřejných a soukromých digitálních služeb a 

participativního občanství; digitální identitu a pověst. 

3) Vytváření digitálního obsahu: vytváření a úpravy digitálního obsahu; zlepšení a 

začlenění informací a obsahu do stávajícího souboru znalostí a zároveň zajištění ochrany 

autorských práv a licencí; znalost zadávání srozumitelných pokynů pro počítačový systém. 

4) Bezpečnost: ochrana zařízení, obsahu, osobních dat a soukromí v digitálním světě; 

ochrana fyzického i duševního zdraví v kontextu důležitosti digitálních technologií pro 

sociální blahobyt a sociální inkluzi a dopadu digitálních technologií a jejich využívání na 

životní prostředí. 

5) Řešení problémů: identifikace potřeb a problémů, řešení koncepčních problémů a 

problémových situací v digitálním prostředí; používání digitální nástrojů k inovacím 

procesů a produktů; udržování kroku s digitálním vývojem. 

 

                                                           
1 Digital Competence Framework 2.0: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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3. Modernizace VET, vzdělávání dospělých a digitální transformace 

– národní zprávy, 20192  

Vzdělávání dospělých v řádech jednotlivců vychází z různých důvodů: zlepšení vyhlídek na 

zaměstnání, osobní nebo profesní rozvoj a přenositelné kompetence jako je např. kritické 

myšlení. Vzdělávání dospělých rovněž přispívá ke zlepšení sociální soudržnosti a 

podporuje aktivní občanství. 

Národní zprávy se řídí společnou strukturou a předkládají nejaktuálnější kvantitativní a 

kvalitativní důkazy o nedávná a probíhající hlavních politická opatření v zemích 

partnerství. 

 

A) Rakousko3  
Pro rakouské studenty zůstává dborné vzdělávání a příprava atraktivní volbou, protože 

nabízí výborné možnosti uplatnění pro absolventy. Studenti v rámci odborného 

vzdělávání a přípravy získají učení založené na práci – téměř polovina vzdělávacích 

programů poskytuje některé praktické prvky učebních osnov (UOE, 2017). Míra 

zaměstnanosti mezi nedávnými absolventy odborného vzdělávání a báze v roce 2018 

zůstala vysoká na úrovni 87,3 %, což je výrazně nad průměrem EU ve výši 79,5 % (LFS, 

2018). 

Nedávné iniciativy se zaměřily na přizpůsobení odborného vzdělávání a přípravy, včetně 

učňovské přípravy, digitálnímu posunu. V roce 2019 vypracovaly z podnětu Spolkového 

ministerstva pro digitální a ekonomické záležitosti dva vzdělávací výzkumné ústavy, IBW 

a ÖIBF, pokyny pro rozvoj učňovské přípravy se zaměřením na kompetence. Cílem je 

vytvořit referenční rámec pro rozvoj odborné přípravy, který bude sloužit všem osobám 

odpovědným za řízení, plánování a realizaci učňovské přípravy. Hlavním cílem výše 

uvedených pokynů je silnější integrace odborníků z firem při navrhování pracovních 

profilů zaměřených na kompetence, školení a zkoušky. Na začátku roku 2019 zahájila 

rakouská veřejná služba zaměstnanosti spolu s vůdčími společnostmi v pěti 

hospodářských odvětvích (výroba, obchod, cestovní ruch, stavebnictví a 

kancelář/administrativa/IT) iniciativu Nové digitální dovednosti, s cílem řídit adaptaci 

programů a učebních osnov v počátečním a pokračujícím odborném vzdělávání a 

přípravě. 

 

Rozvoj vzdělávání dospělých 

Ačkoli je počet zájemců o celoživotní vzdělávání nad evropským průměrem, stale zde 

zůstává velký prostor pro zvyšování kvalifikace. 14.7% dospělých v Rakousku nemá alespoň 

vyšší sekundární kvalifikaci, což je podíl nižší než průměr EU, který je ve výši 21,9 %. 55,3 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/education/policies/et-monitor-2019-reports-factsheets-infographics_en 
3 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-austria_en.pdf 

https://ec.europa.eu/education/policies/et-monitor-2019-reports-factsheets-infographics_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-austria_en.pdf
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% dospělých s nízkou kvalifikací je zaměstnáno, což je téměř 56,8 % průměru EU (LFS, 

2018). 

V souladu s doporučením Rady z roku 2016 o možnostech zvyšování kvalifikace zavádí 

Rakousko Iniciativu pro vzdělávání dospělých (Initiative Erwachsenenbildung). Cílem je 

zlepšit přístup sociálně a ekonomicky znevýhodněných osob ke vzdělání a zvýšit tak 

úroveň jejich vzdělání. Dospělým, kteří nemají základní dovednosti nebo kteří nikdy 

nedokončili nižší sekundární vzdělání, to umožnuje pokračovat ve vzdělávání se a 

dokončit jej zdarma. Ve třetím programovém období (2018–2021) se v rámci iniciativy 

dozvdělá přibližně 27 000 osob. 

V průběhu roku 2018 a na začátku roku 2019 bylo přijato několik iniciativ zaměřených na 

řešení potřeb trhu práce spojených s digitalizací. Na základě referenčního rámce 

"DigComp" Evropské komise byl v roce 2018 zveřejněn model digitálních kompetencí. 

DigComp 2.2 AT podporuje identifikaci a hodnocení osobních kompetencí, a zároveň 

identifikuje silné stránky a možnosti osobního rozvoje. V návaznosti na to byla v roce 2019 

spuštěna iniciativa "fit4internet", která má každému umožnit posoudit  digitální 

kompetence a získat návrhy na odbornou přípravu jako základ pro jejich další osobní 

rozvoj. Pakt o digitálních kompetencích (Pakt für digitale Kompetenz) sdružuje 

společnosti, instituce pro vzdělávání dospělých a veřejnou správu, aby společně 

podporovaly rozvoj digitálních kompetencí mezi všemi cílovými skupinami. 

B) Bulharsko4 
Modernizace odborného vzdělávání a přípravy 

V červnu 2018 přijala Bulharská rada ministrů seznam povolání s nedostatkem 

kvalifikovaných odborníků a podmínky pro dodatečné financování škol, které tyto 

kvalifikace nabízí. Většina těchto specializací se váže na oblast strojírenství, stavebnictví a 

dopravy. V roce 2018 míra zaměstnanosti čerstvých absolventů odborného vzdělávání a 

přípravy výrazně vzrostla, dosáhla 66,4 % ve srovnání s 59,1 % o rok dříve. Hodnoty v roce 

2018 však zůstaly výrazně pod průměrem EU, ketrý byl 79,5 %. Důležitým krokem v říjnu 

2018, v souvislosti s duálním vzděláváním, bylo přijetí revidovaného zákona o odborném 

vzdělávání a přípravě. Změny zahrnují definici požadavků, vytvoření databáze pro 

společnosti zapojené do duálního vzdělávání a vytvoření pracovní smlouvy pro studenty 

v duálním vzdělávání s cílem zajistit sociální a zdravotní pojištění. Kromě toho měl druhé 

polovině roku 2019 být zahájen projekt spolufinancované z ESF, jehož cílem je podpora 

duálního systému odborné přípravy. Koncept "učitel - metodolog" byl zaveden v rámci 

bulharsko-švýcarského duálního projektu odborného vzdělávání a přípravy (DOMINO). 

Rozvoj vzdělávání dospělých 

Potřeba zvyšování kvalifikace a rekvalifikace obyvatelstva je vysoká. V Bulharsku má 17,4 

% populace v produktivním věku ve věku 25–64 let (přibližně 677 000 osob) nízkou 

kvalifikaci. I když je toto procento mírně pod průměrem EU (21,9 %), je obzvláště 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-
bulgaria_en.pdf 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-bulgaria_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-bulgaria_en.pdf
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problematické vzhledem k tomu, že odpovídá dvojnásobku počtu volných pracovních 

míst, která vyžadují pouze základní úroveň dovedností (357 000). To jasně zdůrazňuje 

potřebu podstatného zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. 

Bulharsku chybí komplexní systém odborné přípravy a hodnocení učitelů, v oblasti odborné 

přípravy a v oblasti vzdělávání dospělých je nabídka zcela nedostatečná. V mnoha 

případech, zejména v odborných střediscích a podnicích nabízejících neformální 

vzdělávání související s prací, je kvalifikace dospělých pedagogů ponechána výhradně na 

zapojených zaměstnancích a je považována za otázku osobního rozvoje. Dospělí 

pedagogové spadají do stejné profesní kategorie jako ostatní pedagogičtí pracovníci, ale 

jejich profese je považována za ještě méně atraktivní než být učitelem. Nedostatečná 

pozornost je věnována potřebě zvláštních kvalifikací pro dospělé pedagogy pracující s 

Romy. 

Za účelem účinné zavádění ICT ve vzdělávání a vědě byla přijata Strategie elektronických 

dovedností (e-skills Strategy), která stanoví způsoby modernizace vzdělávacího systému, 

zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a zvýšení nabídky odborné přípravy v oblasti IT 

ve formálním a neformálním vzdělávání. 

Národní program "Digitální Bulharsko 2025" je další dokument, který stanoví cíle, opatření 

a činnosti související s rozvojem a rozšířeným využíváním ICT, jakož i závazek různých 

institucí v rámci sektorových politik. V rámci šesti klíčových prioritních oblastí určuje 

opatření vedoucí k dosažení inteligentního a udržitelného digitálního růstu podporujícího 

začlenění v období 2017–2025, které souvisí s dalším rozvojem a zlepšováním: digitální 

sítě a služeb; digitální ekonomiky a růstového potenciálu; digitálních kompetencí a 

dovedností; veřejných elektronických služe; kybernetické bezpečnosti a správy internet5. 

C) Česká republika6 
Modernizace odborného vzdělávání a přípravy 

Česko pokračuje v trendu směřujícímu k tomu, aby odborné vzdělávání a příprava bylo 

flexibilnější a relevantnější pro potřeby trhu práce. Novela školského zákona z roku 2018 

zavazuje školy ke spolupráci se zaměstnavateli při navrhování učebních osnov, 

poskytování praktického školení, účasti na závěrečných zkouškách a poskytování stáží ve 

firmách pro pedagogické pracovníky. Projekt modernizace odborného vzdělávání a 

přípravy financovaný ESF, který byl zahájen v roce 2017, dosud zavedl 365 modulů s cílem 

zlepšit přenositelnost mezi různými způsoby počátečního a průběžného odborného 

vzdělávání a přípravy a s kvalifikací v národním registru kvalifikací. V moravskoslezském 

kraji byl zahájen pilotní projekt včetně prvků duálního vzdělávání. Probíhá revize 

odborných částí vyšších sekundárních osnov. 

V říjnu 2018 vláda přijala strategii Digitální Česko, jejíž provádění bude vycházet ze 

strategie pro digitální vzdělávání do roku 2020 se zaměřením na otevření vzdělávání 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_bulgaria_-
_final_2019_0D321A4A-044E-25BE-662DADCE68FAF893_61229.pdf 
6 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-czech-republic_en.pdf 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_bulgaria_-_final_2019_0D321A4A-044E-25BE-662DADCE68FAF893_61229.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_bulgaria_-_final_2019_0D321A4A-044E-25BE-662DADCE68FAF893_61229.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-czech-republic_en.pdf
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novým metodám učení s využitím nových technologií, zlepšení schopností žáků pracovat 

s informačními a digitálními technologiemi a zlepšit výpočetní myšlení žáků. 

Rozvoj vzdělávání dospělých 

Pravděpodobnost, že dospělí v Česku pravidelně doplňují své znalosti a dovednosti 

prostřednictvím vzdělávání dospělých, je poměrně nízká. V roce 2018 mělo pouze 8,5 % 

dospělých ve věku 25–64 let studijní zkušenosti v posledních 4 týdnech (průměr EU: 11,1 

%). Pouze pro 6,1 % dospělých Čechů byla nejvyšší dosaženou kvalifikací ta nejnižší 

(průměr EU: 21,9 %). V roce 2017 získalo vyšší sekundární kvalifikaci přibližně 5 300 

dospělých ve věku 25 let a vice, což představuje méně než 0,02 % z téměř 367 000 25–

64letých z těch, kteří mají pouze nízkou úroveňí dosaženého vzdělání. Zároveň však 

existuje jen málo pracovních příležitostí pro osoby s nízkou kvalifikací – v roce 2017 bylo 

v základních profesích 287 000 pracovních míst. 52,2 % dospělých s nízkou kvalifikací bylo 

v roce 2017 pod průměrem EU, který činil 58,4 %. 

Řada projektů se zaměřuje na obecné zvyšování kvalifikace a digitální dovednosti 

dospělých. Projekt UpSkilling CZ (nyní prochází schvalovacím procesem) se má zabývat 

implementací doporučení Rady z roku 2016 o způsobech zvyšování kvalifikace. Projekt, 

jehož cílem je vývoj on-line nástroje pro hodnocení základních dovedností a nástroj 

nabízející příslušné příležitosti k učení. Bude zajištěna úzká spolupráce mezi klíčovými 

aktéry, tedy ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvem práce a 

sociálních věcí a veřejnými službami zaměstnanosti s cílem vypracovat e-learningové 

kurzy, průvodce a další metodické materiály. Aktualizovaná strategie Digitální Česko 

zahrnuje také opatření pro dospěl, která se zaměřují zejména na zlepšení digitální 

gramotnosti dospělých, digitálních dovedností v malých a středních podnicích a podpory 

práce na dálku pomocí digitálních technologií a řešení digitálního vyloučení. Kromě toho 

strategie vymezuje cíl "připravenosti občanů na změny na trhu práce, vzdělávání a rozvoj 

digitálních dovedností, rekvalifikaci pracovní síly, nutnost dalšího vzdělávání pracovníků a 

vytváření nových vzdělávacích programů". 

K významnému pokroku došlo i v oblasti dalšího odborného vzdělávání a udržitelného 

rozvoje. Lidé s odborným osvědčením a 5 letou odbornou praxí budou mít možnost složit 

tzv. mistrovskou zkoušku. V plánu je celkem cca 45 kvalifikací umožňujících složení takové 

zkoušky. Hospodářská komora bude hrát klíčovou úlohu při usnadňování spolupráce mezi 

řemeslnými cechy a asociacemi a odbornými školami, které se na novém systému budou 

podílet. 

D) Německo7 
Modernizace odborného vzdělávání a přípravy 

Přestože míra zaměstnatelnosti roste, do formálních programů odborného vzdělávání a 

přípravy se zapisuje méně studentů. V roce 2017 zahájilo formální programy odborného 

vzdělávání a přípravy 450 535 nových studentů, což je od roku 2016 pokles o 2,7 %. Počet 

                                                           
7 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-
germany_en.pdf 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-germany_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-germany_en.pdf
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míst v programech odborného vzdělávání a přípravy, která však budoucí student v roce 

2018 nelákala, se zvýšil na 57 700 v roce 2018 oproti 49 000 v roce 2017. Zdá se, že 

regionální nerovnováha v kvalifikacích a pracovních místech je stále výraznější (BIBB 

2019). Studenti odborného vzdělávání a v oblasti vzdělávání a tím, oblasti vzdělávání a 

výtky mají vysokou expozici učení založenému na práci; většina vzdělávacích programů 

obsahuje do učebních osnov solidní praktické moduly. Míra zaměstnatelnosti nedávných 

absolventů odborného vzdělávání a báze se v roce 2018 zvýšila na 92,4 %, oproti 91,3 % 

v roce 2017, což je vysoko nad průměrem EU ve výši 79,5 %. 

Opatření k řešení tohoto problému se zaměřují především na modernizaci a přizpůsobení 

odborného vzdělávání a přípravy vývoji na trhu práce v oblasti digitalizace, automatizace, 

technologií a udržitelnosti. Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) v roce 2018 

vyhlásilo "Pakt odborného vzdělávání", komplexní program modernizace odborného 

vzdělávání a přípravy. Pokud jde o vyšší odborné vzdělávání a přípravu a excelenci, 

spolkový kabinet se v roce 2019 dohodl na aktualizaci zákona o odborném vzdělávání 

(Berufsbildungsgesetz), který zavádí tři úrovně odborného vzdělávání a přípravy v souladu 

povoláními. Změny by měly vstoupit v platnost od 1. 1. 2020. V lednu 2019 byla zahájena 

nová federální iniciativa INNOVET "Shaping the future Innovation Clusters for VET 

Excellence", s počátečním rozpočtem 80 milionů EUR, cílená na podporu vývoje a 

testování inovativních přístupů. Poptávka po smlouvách na školení vzrostla již druhý rok 

v řadě. Německo rovněž pokračuje v úsilí směřujícímu k posílení duálního odborného 

vzdělávání a přípravy, mimo jiné prohlášením roku 2019 za "rok odborného vzdělávání". 

Federální vláda a regiony vedou druhou fázi iniciativy kvality na období 2013–2023, která 

je zaměřená na zlepšení výuky a řešení potenciálního nedostatku dovedností. 

Rozvoj vzdělávání dospělých 

Ve srovnání s průměrem EU, který dosahoval 21,9% (2018), 13,4 % dospělé populace v 

Německu nedosáhlo alespoň na úroveň vyšší sekundární kvalifikace. Podíl dospělých s 

nízkou kvalifikací činí 61 %, což je nad průměrem EU, který dosahuje 56,8 % (2018). Stejně 

tak počty lidí doplňující si vzdělání v rámci vzdělávání dospělých je hodnotou 8,2 % 

výrazně pod průměrem EU s 11,1 % (2018). Téměř 6,11 milionu dospělých (ve věku 25–

64 let) má v Německu pouze nízkou nebo neznámou úroveň dosaženého vzdělání, ačkoli 

v základních profesích (2017) je pouze 3,2 milionu pracovních míst. To zdůrazňuje 

potřebu širšího zvyšování kvalifikace a rekvalidy zaměřené na dospělé s nízkými 

dovednostmi. 

V současné době se usiluje o podporu vzdělávání dospělých a další opatření se zaměřují na 

zvyšování kvalifikace. Zákon o možnostech kvalifikace (Qualifizierungschancengesetz) 

přijatý 1. ledna 2019 Nová národní strategie dalšího vzdělávání, která byla veřejnosti 

představena dne 12. Června 2019 Programy vzdělávání dospělých provozované 

federálními a státními vládami, aby byly v souladu s potřebami zaměstnanců a společností 

a aby byla naváděna nová kultura vzdělávání dospělých. Kromě toho vláda plánuje 

reformovat zákon o pomoci v oblasti modernizace vzdělávání, přičemž dalších 350 

milionů EUR má být vynaloženo v současném volebním období na podporu jednotlivců, 
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kteří se účastní kurzů odborného vzdělávání a přípravy na vyšších úrovních. Kromě 

probíhajících opatření souvisejících s doporučením Rady pro cesty prohlubování 

dovedností8 zahájila BMBF v roce 2018 novou prioritu financování s cílem zaměřit se na 

posílení dovedností v oblasti gramotnosti a základního vzdělávání dospělých v rámci 

desetiletí národní gramotnosti 2016–2026. 

E) Španělsko9 
Modernizace odborného vzdělávání a přípravy 

Počet zapsaných studentů ve vyšším sekundárním vzděláváni se v roce 2017 lehce zvýšil. 

Ve stejném roce, tj. 2017, činilo procento zapsaných studentů 35,3%, což bylo výrazně 

nižší číslo oproti evropskému průměru tvořícímu 47.8%. Přístup studentů k vzdělávácím 

programům umožňujícím učení praxí; jen velmi málo programů v roce 2017 toto 

umožňovalo. Ačkoliv procento zaměstanonosti čerstvých absolventů odborného 

vzdělávání mezi lety 2017 a 2018 výarzně vzrostlo z 58.5% na 70%, elkově však stale 

zůstává pod evropskýcm průměrem (79.5%) 

Záměrem rozvoje strategického plánu odborného vzdělávání je podpořit odborné 

vzdělávání a přípravu. Vláda předložila v září 2018 návrh plánu, který zahrnuje například: 

rozvoj nových specializačních kurzů pro absolventy odborného vzdělávání a přípravy, kteří 

si přejí přizpůsobit své dovednosti potřebám trhu práce, aktualizaci profesních standardů 

a kvalifikací, usnadnění postupu k přechodným a vyšším programům odborného 

vzdělávání a přípravy a zlepšení validace neformálního a informálního učení. Byl 

aktualizován Národní katalog odborných kvalifikací a Katalog diplomů odborného 

vzdělávání a přípravy. V prosinci 2018 vláda ztrojnásobila rozpočet na vzdělávání a 

mobilitu učitelů odborného vzdělávání a přípravy (8,6 milionu EUR, spolufinancovaný 

Evropským sociálním fondem). 

 

Obecná rada pro odborné vzdělávání10 zřídila pracovní skupiny pro posílení systému 

odborného vzdělávání a přípravy a prohloubení spolupráce mezi vzděláváním a podniky. 

Práce těchto skupin se zaměřuje na vývoj, hodnocení a kvalitu systému, odborné 

informace a poradenství, národní referenční centra a integrovaná střediska odborného 

vzdělávání, duální OVP a akreditaci odborných kompetencí získaných na základě 

pracovních zkušeností. 

Španělsko přijalo mnoho opatření v oblasti duálního OVP. Královská vyhláška 28/2018 

snížila věkovou hranici pro účast na duálním OVP. V prosinci 2018 schválila Rada ministrů 

další financování na regionální úrovni se spolufinancováním z evropských fondů na 

podporu duálního OVP. Dohoda mezi Hospodářskou komorou a veřejnou službou 

zaměstnanosti o poskytování poradenství a podpory společnostem účastnícím se 

duálního odborného vzdělávání byla prodloužena do konce roku 2019. V únoru 2019 

                                                           
8 Education and Training Monitor 2018; European Council Recommendation on Upskilling Pathways (2016) 
https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_484_R_0001  
9 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-spain_en.pdf 
10 Consejo General de Formación Profesional 

https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_484_R_0001
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-spain_en.pdf
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vláda zveřejnila strategický plán pro duální odborné vzdělávání, v němž oznámila 

aktivnější účast podniků v neustálém profesním rozvoji učitelů a při tvorbě profesních 

standardů a programů odborné přípravy. 

Rozvoj vzdělávání dospělých 

Ve Španělsku neexistuje specializovaná příprava na to, aby se stala pedagogem dospělých, 

ani žádná specifická kvalifikace pro výuku nebo školení pedagogů. Nabídka 

specializovaných pedagogických pracovníků pro vzdělávání dospělých je proto 

nedostatečná, a to jak pro vzdělávání dospělých, tak pro „všeobecné“ vzdělávání 

dospělých. 

V prosinci 2018 schválila vláda akční plan se zaměřením na zaměstnávání mladých. Jedna z 

jeho šesti hlavních priorit je ztraktivnění odborného vzdělávání mladým lidem s cílem 

zlepšit jejich kompetence 

Účast dospělých na celoživotním učení roste, ale stále zdaleka nedosahuje referenční 

úrovně EU. V roce 2018 byla míra účasti dospělých na vzdělávání a odborné přípravě 

(10,5%) blízko průměru EU (11,1%), ale výrazně pod referenční hodnotou EU 15%. 39,9% 

dospělých ve Španělsku postrádá vyšší sekundární kvalifikaci (průměr EU: 21,9%). 

Polarizace dovedností a nesoulad dovedností ovlivňují výkonnost trhu práce ve Španělsku 

a ovlivňují růst produktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Programy a odborná příprava v oblasti digitální transformace a 

mezigeneračního učení pro MSP 
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Výzkum "Vzdělávání dospělých v zaměstnání a další odborné vzdělávání v Evropě" o 

dalším odborném vzdělávání (CVT) zaměstnanců v podnicích určuje dva hlavní typy 

školení: kurzy dalšího odborného vzdělávání a pět dalších forem dalšího odborného 

vzdělávání, které jsou obvykle spojeny s aktivní prací. Vzdělávací činnosti mohou být 

financovány celkově nebo alespoň částečně podniky a financování je formou přímou 

nebo nepřímou, tj. může zahrnovat využití placené pracovní doby pro vzdělávání: 

 

1) Kurzy dalšího odborného vzdělávání: "obvykle jsou jasně odděleny od aktivního 

pracovního místa (učení probíhá v místech speciálně určených pro učení, tj. 

učebna nebo školicí středisko). Vykazují vysoký stupeň organizace (čas, prostor a 

obsah) školitelem nebo školící institucí. Obsah je určen pro určitou skupinu 

studentů (tj. existuje učební plán)" (Eurostat, 2012b, s. 24). 

 

2) Formy dalšího odborného vzdělávání: "jsou obvykle spojeny s aktivní prací a 

aktivním pracovním místem, ale mohou zahrnovat i účast (výuku) na 

konferencích, veletrzích atd. Často se vyznačují určitým stupněm sebeorganizace 

(čas, prostor a obsah) jednotlivými studenty nebo skupinou studentů. Obsah je 

často přizpůsoben individuálním potřebám studentů na pracovišti" (Eurostat, 

2012b, s. 25). Rozlišuje se pět jednotlivých forem: 

- Plánovaná odborná příprava prostřednictvím odborné přípravy na pracovišti s 

průvodcem: "vyznačuje se plánovanými obdobími odborné přípravy, výuky nebo 

praktických zkušeností na pracovišti za použití běžných nástrojů práce, a to buď 

na bezprostředním pracovišti, nebo v pracovní situaci" (Eurostat, 2012b, s. 26); 

- Plánovaná odborná příprava prostřednictvím rotace pracovních míst, výměn, 

vyslání nebo studijních návštěv: "rotace pracovních míst v rámci podniku a výměny 

s jinými podniky jsou "jinými" formami dalšího vzdělávání pouze tehdy, jsou-li tato 

opatření plánována předem s primárním záměrem rozvíjet dovednosti 

zúčastněných pracovníků. Měly by být vyloučeny přesuny pracovníků z jednoho 

zaměstnání do druhého, které nejsou součástí plánovaného rozvojového 

programu" (Eurostat, 2012b, s. 26); 

- Účast na konferencích, workshopech, veletrzích a přednáškách: Účast (zatsoupení 

v plénu) na konferencích, workshopech, veletrzích a přednáškách se považuje za 

vzdělávací akce pouze tehdy, jsou-li předem naplánovány a pokud je hlavním 

záměrem zaměstnané osoby, která se jich účastní, školení/učení." (Eurostat, 

2012b, p. 26); 

- Plánovaná odborná příprava prostřednictvím účasti v učebních nebo kvalitativních 

kruzích: "Učebními kruhy jsou skupiny zaměstnaných osob, které se pravidelně 

scházejí s primárním cílem dozvědět se více o požadavcích organizace práce, 

pracovních postupů a pracovišť. Kvalitní kruhy jsou pracovní skupiny, jehož cílem 

je řešit výrobní a pracovní problémy prostřednictvím diskuse. Jsou počítány jako 
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"jiné" formy dalšího odborného vzdělávání pouze tehdy, je-li hlavním cílem 

zaměstnaných osob, které se jich účastní, učení" (Eurostat, 2012b, s. 26); 

- Plánovaná odborná příprava prostřednictvím samořízeného učení (např. 

samořízené e-learningu): "K samořízenému učení dochází, když se jednotlivec 

zapojí do plánované vzdělávací iniciativy, kde řídí čas školení a místo, kde se 

školení koná. Samořízené učení znamená plánované individuální vzdělávací 

aktivity pomocí jednoho nebo více výukových médií. Učení může probíhat v 

soukromém, veřejném nebo pracovním prostředí. Samořízené učení může být 

uspořádáno pomocí metod otevřeného a distančního vzdělávání, 

video/audiokazet, korespondence, počítačových metod (včetně internetu, 

elektronického učení) nebo prostřednictvím centra studijních zdrojů. Musí být 

součástí plánované iniciativy. Jednoduše surfování na internetu 

nestrukturovaným způsobem by měly být vyloučeny. Nemělo by se zde zařazovat 

samořízené učení v souvislosti s kurzy dalšího odborného vzdělávání" (Eurostat, 

2012b, s. 26). 

V rámci projektu CVET.net a nasdílených příkladů dobré praxe fungujících v mateřských 

zemích projektových partnerů se zkušenosti Rakouské spolkové hospodářské komory 

(WKO-WIFI) jeví jako nová forma vzdělávání – reverzní mentoring, kde mentor a student 

mění své role: mladší vzdělávají starší v oblastech, kde mladí vládnou větším množstvím 

informací a zkušeností. Cílem reverzního mentoringu je zvýšit celkovou digitální kondici 

ve společnosti, přizpůsobit staré komunikační a pracovní metody požadavkům digitální 

éry a seznámit starší kolegy a manažery se světem tisíciletí. 

Klíčovými faktory úspěchu při zavádění reverzního mentoringu jsou: 

1. Správné vytvoření dvojic pro reverzní mentoring - Dvojice mentor – student by 

měly být složeny napříč odděleními a hierarchiemi. 

Shoda pro Reverzní mentoring - mentoring tandem by měl být složen napříč 

odděleními a hierarchiemi. 

2. Témata - Každá dvojice si stanoví vlastní priority i rozsah a četnost schůzek. Kromě 

konkrétního zacházení se síťovým softwarem, aplikacemi, sociálními sítěmi, 

webem a novými technologiemi lze diskutovat také o postoji mladé generace 

obecně. 

3. Profesionalita - Mentor potřebuje kromě vysoké úrovně odborných znalostí i 

porozumění, empatii, komunikační a diplomatické dovednosti.. 

 

4. Zaujmout vysoce postavené studenty- Aby byl program přijat interně, musí být 

populární. Pokud se prvním studentem stane člen vedení, ostatní manažeři 

přirozeně následují. 

 

5. Zvyšování povědomí manažerů o tom, že digitalizace nemůže být delegována 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=cs&a=CVET.net
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6. Digitální gramotnost není jen generační záležitostí - jde o i pochopení rolí mezi 

manažery 

 

7. Získávání studentů - Student potřebuje nejen silný zájem o prezentovaná témata, 

ale také vlastní nezávislost. Je potřeba nepodceňovat psychologické bariéry. 

 

8. Procedura - Program může fungovat dlouhodobě i jako časově omezený. Příprava 

zahrnuje následující kroky: 

 

- Vlastní koncepce 

- Vytvoření směrnic 

- Zavádění vnitřních marketingových opatření 

- Výběr a kvalifikace vhodných mentorů, 

- Získávání a motivace studentů 

- Zahájení 

- Následná opatření 

- Měření a dokumentace úspěchů 

- Distribuce úspěšných příběhů v interních i externích médiích 

- Vytvoření komunity mentor 

Více o Reverzním mentoring naleznete na straně 17. 
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5. CVETNET4Future.Net Příklady dobré praxe 
 

RAKOUSKO 

 

REVERZNÍ MENTORING  

Lokalizace: Vídeň 

Cílová skupina: Austrian Federal Economic Chamber; Bank Austria 

O projektu: V rámci reverzního mentoring dochází k výměně rolí vyučujícího a studenta: 

juniorní pracovníci učí seniorní takové dovednosti, které jsou mladým bližší a ovládájí je 

lépe. 

Cílem reverzního mentoringu je zvýšení celkové digitální kondice společnosti, 

přizpůsobení starých komunikačních a pracovních metod požadavkům digitální éry a 

seznámení starších kolegů a manažerů se světem nového tisíciletí. 

Popis: 

1. Specifikace téma; 

2. Zjištění odborných a osobních znalostí mentorů; 

3. Oznámení vybraných témat formou kvízu a výzva k podávání přihlášek na pozici 

mentora; 

4. Výběr mentorů 

5. Tematické koučování IT experty (Mentor pro mentory) 

6. Nábor mentorovaných (osobně, prostřednictvím HR); 

7. Odpovídající mentor a mentor / mentee (tvorba 

reverzních studijních dvojic); 

8. Vzdělání pro mentory vedené IT odborníky (rozšíření 

znalostí) 

 

I. Zahájení partnerství mentor - student 

II. Pravidelná setkání – max. 6 setkání za 9 měsíců 

III. Závěrečné hodnocení 

IV. Zprávy o zkušenostech s reverzním mentoringem 

Dopad 

Klíčové faktory úspěchu zavedení reverzního mentoring: 
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1. Správné vytvoření dvojic pro reverzní mentoring 

Dvojice mentor – student by měly být složeny napříč odděleními a hierarchiemi. 

V rámci větších společností obvykle funguje tzv. Koordinační kancelář, kde WKÖ odpovídá 

za osobní rozvoj a vytváření studejních dvojic. Za účelem vytvoření dvojice mentor – 

student mohou být využity i metody jako tzv. Speed dating, kde, stejně jako při hledání 

životního partnera, je cílem zjistit, zda daná dvojice funguje. Zájemci o reverzní mentoring 

se navzájem seznamují během série krátkých, maximálně 5 minut trvajících rozhovorů. 

Cílem těchto rozhovorů je vybrat si nejlepšího možného partnera do studijní dvojice, k 

čemuž dochází na základě hodnocení na konci schůzky. 

2. Témata 

Každá dvojice si stanoví vlastní priority i rozsah a četnost schůzek. Kromě konkrétního 

zacházení se síťovým softwarem, aplikacemi, sociálními sítěmi, webem a novými 

technologiemi lze diskutovat také o postoji mladé generace obecně. Dále lze diskutovat 

o pracovním světě a životním stylu tisíciletí, stejně jako o duchu doby a posledních 

trendech. A konečně, konkrétní témata, jako je lepší hledání talentů, časově efektivní 

nástroje pro spolupráci, digitální workflow koncepty nebo aktuální aspekty online 

marketingu mohou být diskutovány. 

3. Profesionalita 

Mentor potřebuje kromě vysoké úrovně odborných znalostí i porozumění, empatii, 

komunikační a diplomatické dovednosti. Dále musí mít schopnost dobře vysvětlovat, ale 

především musí nechat svého “žáka”, aby se s digitálními aplikacemi učil přímo on sám. 

Vzhledem k tomu, že mentor je obvykle mladý, je důležité a užitečné, aby absolvoval 

školení o metodice mentorování, které je vedeno zkušeným mentorem. Pro větší 

programy je možné využít společných workshop 

 

4. Zaujmout vysoce postavené studenty 

Aby byl program přijat interně, musí být populární. Pokud se prvním studentem stane 

člen vedení, ostatní manažeři přirozeně následují. Například v Rakouské bance (Bank 

Austria) bylo v prvním kole programu spárováno osm členů správní rady s osmi tzv. 

mileniály. Ve druhém kole se 30 manažerů z druhého a třetího levelu managementu 

setkalo s mladými zaměstnanci, kteří v té době nebyli starší než 35 let. Ti patřili do tzv. 

fondu talentů banky, nebo se účastnily jejího absolventského programu. 

5. Zvyšování povědomí manažerů o tom, že digitalizace nemůže být delegována 

 

6. Digitální gramotnost 
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Digitální gramtonost není jen generační záležitostí - jde o i pochopení rolí mezi manažery 

(s digitalizací, se pojí přesun úkolů z asistentů na manažery, např. schvalování služebních 

cest; někteří manažeři si stále myslí, že to dělá jejich asistent/asistentka) 

 

7. Získávání studentů 

Student potřebuje nejen silný zájem o prezentovaná témata, ale také vlastní nezávislost. 

Je potřeba nepodceňovat psychologické bariéry. Ne vždy je snadné, aby Vám něco 

vysvětloval člověk, který je mladší. Generační konflikty mají mnoho podob, což lze 

částečně vysvětlit čistou biochemií. Na jedné straně stojí komplex otec-syn, hrající 

kauzální roli v otázkách nástupnictví ve společnosti, na druhé straně je potřeba vzít v 

úvahu mentoring probíhající napříč genderovou propastí tj. dobře vyvinutý alfa mozek 

vnímá mladší ženy především jako: kořist nebo beta jedince. Oba aspekty musí být 

podchyceny již v rámci studentovy přípravy. Jakkoli může být jejich řešení nepříjemné, 

jasný a stručný způsob osvětlení je nutný, aby program nenabral nevhodný směr. 

8. Procedura 

Program může fungovat dlouhodobě i jako časově omezený. Příprava zahrnuje následující 

kroky: 

- Vlastní koncepce 

- Vytvoření směrnic 

- Zavádění vnitřních marketingových opatření 

- Výběr a kvalifikace vhodných mentorů, 

- Získávání a motivace studentů 

- Zahájení 

- Následná opatření 

- Měření a dokumentace úspěchů 

- Distribuce úspěšných příběhů v interních i externích médiích 

- Vytvoření komunity mentor 
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Zdroj informací: 

Mag. Martina Bahardoust-Baumann, Human Resources Development, WKOE 
WKO Intranet 
Generationen-Balance im Unternehmen, WIFI Österreich 2018 
Guide: Generational balance in the company:  Recommendations and practical tips for an 
age-appropriate working environment in SMEs 
Demografie-Check - Tool zur betrieblichen Altersstrukturanalyse und 
Fachkräftesicherung, WKO 2019 
Demography Check – xls-Tool for company age structure analysis and securing skilled 
workers 
 
 

IMPLEMENTACE MODELU “DIGITÁLNÍ KOMPETENCE” 
 

Lokalizace: Vídeň 

Cílová skupina: Austrian Federal Economic Chamber; Henkel Austria 

 

O projektu: Model “Digitální kompetence” je celoevropský rozvojový rámec pro digitální 

kompetence zaměstnanců pod hlavičkou WKÖ. Popisuje následujících šest oblastí: 

https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/Generationen-Balance_im_Unternehmen.html
https://www.deepl.com/translator#de/en/Demografie-Check - Tool zur betrieblichen Altersstrukturanalyse und Fachkr%C3%A4ftesicherung
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- Digitální produkce – publikováno v listopadu 2018; 
- Komunikace a spolupráce – publikováno v únoru 2019; 
- IT bezpečnost – publikováno v červnu 2019; 
- Digitální přehled – zveřejněno v září 2019 
- Informační gramotnost – aktuálně publikováno 
- Kompetence specifické pro WK 

Popis: 

1. Jde o projekt, který trvá vždy rok, zabýva se 6 oblastmi, přičemž každé dva měsíce 

se mění oblast, ketrá je v centru pozornosti. 

2. Online sebehodnocení zaměstnanců v rámci intranetu WKO 

3. Výsledky sebehodnocení jsou, v rámci každoročního hodnoticího pohovoru, 

diskutovány s nadřízeným a následně jsou přijímána potřebná opatření směrem k 

dalšímu vzdělávání jedince. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Informace pro manažery/nadřízené 

II. Informace pro zaměstnance 

III. Zahájení projektu 

IV. Online seehodnocení 

V. Diskuze s nadřízeným nad výsledky sebehodnocení (rozhovor s nadřízeným o 

výsledcích sebehodnocení) 

VI. Další vzdělávácí opatření 

VII. Diskuze o výsledcích v rámci každoročního hodnocení zaměstnanců 
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WKO – Intranet: 

 

Dopad 

Klíčové factory při zavádění modelu digitálních kompetencí: 

1. Zapojení všech – nikdo by se neměl cítit opominut (příliš důležitý, starý atd. 

nehraje roli) 

 Online sebehodnocení pro všechny 

Všichni zaměstnanci mohou testovat své znalosti a kompetence prostřednictvím 

on-line sebehodnocení. Pro každou oblast kompetencí jsou k dispozici otázky v 

úrovni "Basic" a "Advanced". Cílem je, aby zaměstnanci v každém případě dosáhli 

úrovně "Basic", na kterou musíte správně odpovědět na 66 % otázek na úrovni 

"Basic". V závislosti na oblasti odpovědnosti může být také nutné dosáhnout 

úrovně "Advanced". 

2. Výběr témat 
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3. Zapojení manažerů – je potřeba, aby projekt byl podporován ze strany 

manažerů 

4. Otevřená firemní kultura: vzdělávací organizace - závazek k celoživotnímu učení, 

kultura chyb; například nadřízení jako vzory - přiznání chyb, nikdo není 

dokonalý. Projekt je dobrý pro zvyšování povědomí o tom, že každý je 

zodpovědný za svou vlastní úroveň digitalizace. 

5. Informace o zapojených zaměstnancích a jejich úspěších, např. pochvala na 

vánočním večírku, pravidelné zprávy na intrenetu, FAQ na Intranetu (příklad viz. 

níže…) 

Zahrnout téma digitálních dovedností pouze do hodnoticích rozhovoru nestačí, je 

potřeba aby personální oddělení investovalo dostatečné množství zdrojů na 

nepřetržitou podporu projektu; 

Postup 

Program fungovat neomezeně dlouho nebo na určitou, přesně definovanou dobu. 

Příprava zahrnuje následující body: 

I. Koncepce jako taková, zřízení pracovní skupiny, pracovní plán atd 

II. Určení důležitých oblastí kompetencí 

III. Výběr vhodných sebehodnotících testů 

IV. Zapojení manažerů do koncepce např. pravidelné informativní schůzky s 

vedocuím pracovní skupiny 

V. Implementace vnitřních marketingových opatření 

VI. Zahájení 

VII. Následná opatření 

VIII. Měření a dokumentace úspěchů 

IX. Zveřejnění úspěchů ve vnitřních i vnějších médiích 

Zdroj informací: 

Mag. Martina Bahardoust-Baumann, Human Resources Development, WKOE 
WKO Intranet 
 
 

DIGITOOLS pro školitele 
 
Lokalizace: Rakousko 
Cílová organizace: Austrian Institut of Economic Promotion 

 

O projektu: Kontext: WIFI funguje na principu “ z ekonomiky – pro ekonomiku” tj. Lektoři, 

kteří začínají pracovat pro WIFI, mají minimální nebo žádné pedagogické zkušenosti 

vzhledem k tomu, že pedagogická činnost není jejich hlavní pracovní náplní. 
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Cíl: 

 Zlepšení pedagogických dovedností (kompetencí) 

 Lepší digitální dovednosti pro školitele - Školitelé mohou poznat a vyzkoušet 

nové školicí nástroje 

Popis: 

V průběhu semináře se účastníci seznámí s celouřadou nástrojů, které si i vyzkouší. Zlepšit 

školení přímo v průběhu mají účastnící možnost pomocí online kvízů odpovězených 

prostřednictvím chytrého telefonu, společnou prací na myšlenkových mapách, digitálních 

pinových tabulích a průzkumech. 

Školení se skládá z docházkové části (6 TUs) a vlastního vzdělávání formou online (2 TUs). 

V on-line fázi mohou účastníci realizovat své nápady a v závěrečné online konferenci 

mohou získat zpětnou vazbu od kolegů a jejich trenéra. 

 

Nástroje: 

- Online dotazníky (PollEverywhere, Surveymonkey, atd.) 

- Doodle (koordinace schůzek) 

- Stormborad (interaktivní nástroj pro práci ve skupinách) 

- Plickers (instant feedback); 

- Plickers (okamžitá zpětná vazba) 

- Padlet (společný nástroj pro sběr nápadů)  

- Worldcloud (grafické znázornění pojmů) 

- Bubble.us (společné mapování mysli) 

- Kahoot (online kvízi via chytrý telefon) 

- Free media (Creative Commons, databáze obrázků) 

 

Dopad 

Klíčové factory úspěchu 

Toolbox (LENA Lernmodell), s mnoha jednoduše popsanými metodami, které dává 

školiteli nápady jak školení odlišit a oživit; učení je vždy analogové, digitální nástroje jsou 

dalším vstupem. 

- Poučení: Školitelé, kteří mají jinou práci jako své hlavní zaměstnání mají pak málo 

času na sebe školení, proto je nezbytná další propagace tohoto tématu. 

From knowledge transfer to competence development 



  

 

This project has been funded with support from the European Commission. 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. 

 

 

  
 

Zdroj informací: 

- https://youtu.be/mjWUjy9sYZk -  WIFI TRAINER TOOL LAB (WIFI Trainer/innen 
only) 

- https://www.wifi.at/service/wifi-lernmodell-lena/lernen_lernen 
 

DEMOGRAFIE 

 

Nástroj pro věkovou anylýzu firmy a udržení kvalifikovaných zaměstnanců 

 

Lokalizace: Rakousko 

Cílová skupina: rakouští podnikatelé 

 

O projektu: Přehled o demografických změnách 

Je velmi důležité, aby firmy zaznamenaly demografické změny již v rané fázi a zohlednily 

je při plánování. Správné podmínky pro další rozvoj stávajících a nábor nových pracovníků  

Větší využití potenciálu starších pracovníků bude vzhledem k demografickým změnám a 

s tím souvisejícím stárnutím obyvatelstva v budoucnu nevyhnutelné, stejně jako potřeba, 

aby zaměstnanci byli zaměstnáni co nejdéle. 

https://youtu.be/mjWUjy9sYZk
https://www.wifi.at/service/wifi-lernmodell-lena/lernen_lernen
https://news.wko.at/news/oesterreich/Demografische_Entwicklung_in_Unternehmen.html
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Popis: 

Demografie - bezplatná online kontrola rakouské spolkové hospodářské komory 

poskytuje rychlý přehled o věkové struktuře ve společnosti v několika krocích. S pomocí 

Demografie zkontrolujte, zda podnikatel je schopen určit současnou personální strukturu 

své firmě stejně jako získat přehled o budoucím vývoji. Kromě toho může analyzovat 

věkovou strukturu ve své firmě ve srovnání s ostatními v daném průmyslu resp.se všemi 

firmami na federálním státem. 

Dopad 

Klíčové faktory úspěchu: 

Z obchodního hlediska: on-line nástroj je volně přístupný, může být použit anonymně, 

protože možnost stahování nikdo nemusí obávat, že data jsou zaznamenána. 

Z pohledu Komory: úsilí e-time - vytvoření nástroje. On-line služby pro podnikatele – 

nekladou žádné požadavky na zdroje pro zaměstnance Hospodářské komory. 
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Zdroj informací: 

Other self assessment tests, see Reiseführer Digitalisierung, WIFI-WKO 2017, page 42 

(Travel Guide Digitalization) 

 

BULHARSKO 

PROJEKT “BIG FOOT”, PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
Příručka pro rozvoj mezigeneračního přístupu 

 

Lokalizace: 3 venkovských obcích: Berkovitsa, Bulharsko; Trikala, Řecko a Gubbio, Itálie. 

Cílová skupina: Mladí i staří obyvatelé venkovských obcí/oblastí 

https://www.wko.at/service/netzwerke/reisefuehrer-digitalisierung.pdf
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O projektu: Horské regiony v Evropě jsou centry tradiční kulturní a přírodní rozmanitosti. 

Zároveň, daleko od městských center a marginalizovaných, čelí mnoha výzvám, včetně 

nedostatku ekonomických příležitostí, a v důsledku toho - migrace mladší populace 

směrem k městským centrům. Tento proces zhoršuje problémy venkovských horských 

oblastí - protože stárnoucí obyvatelstvo není řádně začleněno do procesu rozvoje - a vede 

ke ztrátě tradičních znalostí tím, že přerušuje spojení mezi starší a mladší generací. 

Popis: 

Cílem projektu “Big Foot” je překlenout 

propast - a vytvořit mezigenerační učení a 

dialog v horských oblastech, umožnit a 

ocenit dovednosti a znalosti 

starší generace místních 

obyvatel, kombinovat tradiční 

znalosti s moderními 

komunikačními nástroji a 

odbornými znalostmi s cílem 

umožnit inovativní, kreativní a 

produktivní společná řešení 

pro místní udržitelný rozvoj. Cílem projektu je dosáhnout toho tím, že nabídne školení 

místním obyvatelům ve vybraných horských komunitách a podpoří komunitní konzultace 

jako sdílení příležitostí pro mladé a staré obyvatele. 

Projekt “Big Foot” se zaměřuje na řešení výzev, které jsou společné venkovským horským 

regionům, např. nedostatek ekonomických příležitostí a odliv mladšího obyvatelstva, 

zavedení možnosti se účastnit mezigeneračnho vzdělávání. Projekt prokázal hodnotu 

umožnění a ocenění dovedností a znalostí starší i mladší generace s cílem umožnit 

inovativní kreativní a produktivní řešení pro místní udržitelný rozvoj.  

Prolínání tradic a vývoje je klíčem úspěchu v projektu “Big Foot”. Tradiční řemeslo jde 

ruku v ruce s digitálními technologiemi a pěší turistika po historických cestách se stává 

příležitostí jak objevovat regionální kuchyni sdílet pomocí on-line videí. 

The Intergenerational Approach Handbook has been developed as a facilitator guide for 

communities, organisations and individuals by providing a framework to plan how 

activities can be developed to address their particular interests and to be a gateway to a 

range of resources to support and inform this planning. The Handbook, based on current 

intergenerational programmes, initiatives and practices, can be also used as a reference 
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document for people already engaged in programmes by presenting procedures for 

assessing and evaluating those activities. 

Příručka mezigeneračního přístupu byla vypracována s cílem usnadnit komunitám, 

organizací a jednotlivcům rámcové plánování, a jak rozvíjet činnosti s cílem řešit jejich 

konkrétní zájmy. Je vstupní branou k řadě zdrojů, ať už na podporunebo informací. 

Příručka, založená na současných mezigeneračních programech, iniciativách a 

postupech, může být rovněž použita jako referenční dokument pro osoby, které se 

takými programy již zabývají, a to jako zdroj postupů pro hodnocení. 

Příručka mezigeneračního vzdělávání má následující kapitoly: 

- Krátký úvod k mezigeneračnímu vzdělávání 

- Celkový přehled a účel příručky mezigeneračního přístupu; 

- Procesní model pro mezigenerační činnosti související s prvky projektového řízení 

- Konkrétní mezigenerační plánovací model založen na teorii a praxi, včetně 

provozních šablon pro praktickou práci; 

- Výhody a nevýhody mezigenerační praxe v kontextu praktického návodu jak 

docílit fungujících mezigeneračních aktivit 

- Postupy pro hodnocení a validaci mezigeneračních aktivit pomocí experimentů 

“Big Foot”, včetně šablon pro shrnutí výsledků těchto experimentů; 

- Screeningový dotazník pro mezigenerační experimenty; 

- Šablony pro analýzu prevence selhání projektu a krizové řízení 

 

Dopad 

Klíčové factory úspěchu: 

- Docenění a udržení starší populace, tradičních znalostí a specifické místní kultury; 

- Podpora spojení starší a mladší generace, aby nedošlo ke ztrátě tradičních 

znalostí; 

- Překlenutí propasti a vytvoření mezigeneračního učení a dialogu, což umožňuje 

ocenit dovednosti a znalosti starší generace; 

- Kombinace tradičních znalostí s moderními komunikačními nástroji a 

odbornými znalostmi s cílem umožnit inovativní, kreativní a produktivní 

společná řešení pro místní udržitelný rozvoj; 

- Rozvoj tradiční řemeslné výroby spolu s digitálními technologiemi; 

- Implementace aktivit vedoucích k mezigeneračnímu učení 

Zdroj: 
http://www.bigfoot-project.eu/ 
 

http://www.bigfoot-project.eu/
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ČESKÁ REPUBLIKA 
 

TALENTY PRO FIRMY (T-PROFI) 

Lokalizace: Česká republika 

Cílová skupina: Žáci ZŠ, student SŠ a zástupci firem 

O projektu: Soutěž Talenty pro firmy má za cíl zviditelnit a přiblížit odborné vzdělávání 

široké veřejnosti stejně jako propojit různé generace. 

Popis 

Nosnou myšlenkou projektu bylo zviditelnit střední odborné vzdělávání širší veřejnosti a 

ukázat, že to není špatná volba pro profesní směřování, Tato myšlenka se přetavila v 

multigenerační soutěž. 

Každoročně se týmy složené ze žáků základních škol, student středních škol a zástupců 

firem utkávájí na regionálních úrovních, aby nejlepší tým z každého region postoupil do 

národního kola. 

Cílem týmů, které soutěží vždy v barvách společnosti, ze které pochází kapitán – zástupce 

firmy, je podle zadané technické dokumentace setrojit a rozpohybovat určitý model. 

Model je založen na polytechnické stavebnici Merkur, kterou každý tým obdrží na začátku 

soutěže spolu s dokumantací, podle které model vzniká. Každý člen týmu má svoji 

nezastupitelnou roli, nejmladší mají za úkol sestavovat mechanické části, středoškoláci 

pak elektronickou část a programování, a zároveň pomoc a podporu mladším 

spolupracovníkům. Úkolem kapitána je pak celý tým řídit, přidělovat práci, motivovat, učit 

a hlídat časový limit do kterého musí být práce odevzdána. 

Soutěžící i hodnotící porota jsou na začátku seznámeni s pravidly, které je třeba během 

soutěže dodržovat, stejně jako s případnými penalizace v případě, že dojde k jejich 

porušení. Zároveň jsou dopředu sdělena hodnoticí kritéria, podle kterých se výsledný 

model posuzuje. 

Dopad 

Od svého prvního kola si tato soutěž získala mnoho příznivců a poporovatelů z řad firem, 

škol I široké veřejnosti. 

V některých regionech vznikla i pevná partnerství mezi jednotlivými školami a firmami, 

stejně jako se našli nadšení jedinci, ketré to baví natolik, že i svůj volný čas věnují dětem 

a předávájí jim své znalosti a vědomosti. 

Dalším přínosem je propojení generací, které s sebou přináší leckdy neotřelá řešení 

daných problémů (tzv. “mimo vyjeté koleje”) 
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A v neposlední řadě, soutěž je otevřena veřejnosti a rodičům, kteří mohou přijít “fandit”, 

což znamená, že je možné jim ukázat, že cesta odborného vzdělávání je stejně dobrou 

volbou pro další profesní směřování jako třeba všeobecné gymnázium. 

 

Zdroj: 

https://www.komora.cz/vzdelavani/4-celorepublikove-kolo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komora.cz/vzdelavani/4-celorepublikove-kolo/
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NĚMECKO 

WE DO DIGITAL  
 

Lokaliazace: Německo 

Cílová skupina: malé a střední podniky v Německu 

 

O projektu: 

Podle nedávné studie Asociace německé obchodní a průmyslové komory (DIHK) dvě 

třetiny společností očekávají příležitosti z digitalizace: buď nazývané u. a. rozvoj nových 

trhů, navázání nových vztahů se zákazníky, nové příležitosti pro vývoj produktů nebo 

efektivnější obchodní procesy. To je důvod, proč mnoho podnikatelů plánuje vyšší 

investice do digitálních technologií a obchodních modelů - téměř 90 procent společností 

uvedlo, že na to chtějí využít dodatečný kapitál. Očekává se, že zejména ve venkovských 

oblastech by digitalizace mohla přispět 

k vyšší regionální přidané hodnotě. 

Zejména v malých a středních 

podnicích jsou zaměstnanci často silně 

zapojeni do vlastní provozu podnikání. 

Nedostatek personálu a času znamená, 

že tyto společnosti nemohou vždy 

dostatečně rychle reagovat na změny 

na trhu nebo zvládnout složité postupy podávání žádostí o doatční programy. Digitalizace 

vyžaduje velké úsilí, ale je možné ji zvládnout úspěšně. Úspěchy dokazují, že digitální 

změny mohou dobře fungovat nejen ve velkých společnostech, ale i v menších 

společnostech – můžete inspirovat a motivovat ostatní. 

V mnoha společnostech panuje nejistota: Chtějí se dostat do formy pro budoucí 4.0, ale 

ve skutečnosti nevědí, jak se vypořádat s digitalizací. 

With its “We do digital” competition, the IHK organization wants to motivate companies 

to exchange views on this topic and to learn from one another. 

Organizace IHK chce svou soutěží "We do digital" motivovat společnosti k výměně názorů 

na téma digitalizace a učit se jeden od druhého. 

Žádost lze přiřadit do jednoho z následujících odvětví: Digitální obchod (cestovní ruch + 

obchod), Mobilita + Energetika (doprava, logistika, stavebnictví, energetika a zásobování 

vodou), Průmysl 4.0 (výroba - konstrukce vozidel, strojírenství atd.), Fintech (poskytovatel 

finančních a pojišťovacích služeb), E-Health (zdravotní péče) atd. 

Popis: 

https://www.google.bg/url?sa=i&url=https://digitalhubcologne.de/digitalisierung-konkret-we-do-digital-award/&psig=AOvVaw1Svf-uRQ2MdfBDZyKnEcw6&ust=1583839486129000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODa25mkjegCFQAAAAAdAAAAABAO
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Účastnit se mohou všechny firmy do 500 zaměstnanců, které jsou členy Asociace 

německé obchodní a průmyslové komory. 

Úspěšný digitální příběh může znamenat hodně: nové digitální způsoby jak získat/nalákat 

zákazníky, vývoj digitálních produktů a služeb, využití digitálních technologií (3D tisk, 

roboti, atd.) nebo pracovních metod ve firmách, zcela nový digitální model podnikání a 

tak dále. 

Podle jakých kritérií se příběhy posuzují? 

- Příběh 

- Inovace 

- Dobrá praxe 

- Stupeň digitalizace 

- Budoucí bezpečnost 

- Přidaná hodnota pro region 

- Celkový dojem 

O výběru úspěšných projektů rozhoduje porota jmenovaná Asociací německé obchodní a 

průmyslové komory po oficiálním termínu, ke kterému se žádosti mají podávat. Mezi 

členy poroty jsou i zástupci obchodních a průmyslových komor. Porota rozhoduje o 

nejlepších projektech v rámci region sever, jih, západ a východ. Vítězem je vždy jedna 

firma za region a odvětví. 

Vítězové jsou vyhlašováni v rámci různých akcí - na summitu Aliance mladých podnikatelů 

skupiny G20 v roce 2017 a na CEBIT v Hannoveru v roce 2018. 

Dopad: 

Všichni účastníci mohou profitovat z výměny mezi různými odvětvími, přítomnosti médií 

a zpravodajských týmů, příležitosti prezentovat se na regionálních a celostátních akcích - 

a v neposlední řadě z pozitivních impulsů k překonání digitálních překážek. 

Soutěž rovněž motivuje účastníky zlepšovat digitální projekty v rámci společností. 

 

Zdroj: 

https://wedodigital.ihk.de/ 

https://wedodigital.ihk.de/assets/DIHK-WeDoDigital-Flyer-Web.pdf 

https://www.dihk.de/resource/blob/4336/e657034ad4a57fb4d317b8cdae311f19/e-

book-pdf-data.pdf  

 

 

https://wedodigital.ihk.de/
https://wedodigital.ihk.de/assets/DIHK-WeDoDigital-Flyer-Web.pdf
https://www.dihk.de/resource/blob/4336/e657034ad4a57fb4d317b8cdae311f19/e-book-pdf-data.pdf
https://www.dihk.de/resource/blob/4336/e657034ad4a57fb4d317b8cdae311f19/e-book-pdf-data.pdf
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ŠPANĚLSKO 
 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽEN (Činnost v rámci programu PAEM na podporu podnikání žen) 
 

Lokalizace: Španělsko 

Cílová skupina: Ženy začínající s podnikáním 

O projektu: Od začátku program PAEM poskytuje ženám podnikatelkám trvalou podporu 

a to nejen různými aktivitami, které se každé dva roky rozvíjejí podle požadavků 

zúčastněných žen. Cílem tzv. vzdělávání žen je nabídnout příjemkyním nejen on-line 

podporu a poradenství, ale také skutečné zkušenosti a praktické příklady žen, které řídí 

své společnosti. 

“Vzdělávání žen” vzniklo v 

průběhu let 2016 – 2018 a 

je založeno na dobrovolné 

aktivitě žen podnikatelek z 

různých koutů Španělska, 

které chtějí předat své 

zkušenosti jiným ženám, 

které s podnikáním teprve začínají nebo začít chtějí. Vše se děje pomocí online kurzů, a 

to jak na úrovni skupiny, tak na individuální úrovni. 

Popis: 

Metodologie: 

1. Oddělení PAEM v místní komoře řídí činnost (vzdělávání žen). 

2. Španělská obchodní komora vytváří národní databázi mentorů a studentů 

3. Obě skupiny jsou rozděleny podle znalostí a oblasti zájmu 

4. Výběr mentorů a získávání studentů. (Organizace skupin studentů podle jejich 

potřeb). 

5. Koučování mentorů o klíčových bodech a dynamice mentoringové činnosti 

6. Organizace skupinových online kurzů (3 až 4 kurzy po 90 – 120 minutách na 4 

různá témata v časovém interval 6 měsíců) 

7. Možnost individuálního poradenství on-line, stejně jako otevřené forum 

určené k diskuzím 

8. Závěrečná zpráva o aktivitě 

Dopad 

Klíčové faktory úspěchu: 
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1. Témata: vybírána účastníky daných skupin; zakládají se na měkkých dovednostech 

pro podnikatele, které doplňují dovednosti odborné. Příjemci tak mají možnost 

načerpat obohacující cenné zkušenosti pro své podnikatelské projekty. 

2. (Ne)Povinnost: Celý projekt je založen na dobrovolné účasti, z obou stran, usilí tak 

vynakládají mentoři i studenti. Odhodlání všech účastníků projektu směřuje k 

dosažení stanoveného cíle tj.: vybudování široké sítě silné ženské komunity 

 

3. Postup a zprostředkování odborníků PAEM v síti komor: 

Postup a zprostředkování odborníků PAEM v síti komor: Komorová síť napomáhá k 

vytváření kritického množství, poskytuje mentorům prostředky infrastruktury pro 

vzdělávání a IT a poskytuje záruku vysoké kvality a profesionality procesu. 

 

Zdroj: 

Oddělení vzdělávání, Španělská obchodní komora. 

https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem 

https://empresarias.camara.es/ 

 

 

XPANDE DIGITAL - Individuální podpůrný program pro rozvoj mezinárodních 

digitálních marketingových plánů pro zahraniční trhy 

 

Lokalizace: Program je veden ministerstvem konkurenceschopnosti Španělské obchodní 

komory a je vyvíjena ve všech regionech Španělska, prostřednictvím místních obchodních 

komor. 

Cílová skupina: Hlavní příjemci jsou malé a střední podniky, které potřebují pomoci s 

digitální transformací. 

https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://empresarias.camara.es/
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O projektu: 

Internacionalizace je stále důležitější pro konkurenceschopnost všech podniků. Malé a 

střední podniky s globální strategií mohou rychle využít přeshraničních činností, které 

poskytují příležitosti nejen k růstu příjmů, ale také k výměně znalostí a k posílení 

dlouhodobé konkurenceschopnosti. 

Navzdory trendům usnadňujícím internacionalizaci stále existuje mnoho překážek, jako 

jsou vnitrostátní a mezinárodní správní pravidla, nedostatek informací nebo dovedností, 

nedostatečné sítě nebo jazykové bariéry. Průzkum Evropské sítě pro výzkum v oblasti 

jednoho nebo odborného výzkumu pro podniky (ENSR) označil vysoké náklady na proces 

internacionalizace za jednu z nejčastěji překážek pro male a střední podniky. 

V této souvislosti se digitální marketing a on-line určování polohy stávají skvělou 

příležitostí pro mnoho malých a středních podniků, které tak mohou zajistit svou 

přítomnost na cizích trzích on-line a bez překážek. Některé podniky však nemají přístup k 

příslušným zdrojům nebo informacím, aby mohly nastavit vhodné marketingové plány. 

To je důvod, proč je nutné službu aktivně usnadnit a nabídnout těmto organizacím 

vhodné nástroje. 

Cílem XPANDE DIGITAL je poskytovat poradenství a pomáhat společnostem (s omezenými 

zkušenostmi v oblasti digitálního 

marketingu) propagovat online na 

mezinárodních trzích a 

podporovat je při vývoji úspěšné 

strategie digitálního marketingu. 

 

O projektu: 

XPANDE DIGITAL se sestává ze 

souboru nástrojů prezentovaných 

jako individualizovaná poradenská 

služba a podpora na rozvoj plánů digitálního marketingu na zahraničních trzích. 

Program se skládá ze dvou fází [Aktivity na podporu podnikání]: 

Program se skládá ze dvou částí (aktivity určené na podporu podnikání): 
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 Fáze 1 (Zdarma pro firmy) Poradenský servis v oblasti tvorby a rozvinutí Digitálního 

Marketingového Plánu pro různé země 

V této fázi jsou vytvořeny tři dokumenty pro 

návrh plánu digitálního marketingu 

o Dossier:  Stav digitálního trhu a 

výrobního odvětví společnosti v 

cílové zemi 

o Report 1: Analýza on-line postavení 

podniku na trhu ve srovnání s jeho 

konkurenty a doporučení ke 

zlepšení; 

o Report 2: Digitální marketingový 

plan pro cílový trh. 

 

 Fáze 2: Podpora rozvoje Digitálního marketingového plánu pro cílový trh 

Cílem této fáze je poskytnout společnosti maximální rozpočet ve výši 4 000 EUR (DPH není 

zahrnuta) na činnosti podporující rozvoj sestaveného Digitálního marketingového plánu 

Dopad 

Vývoj nových technologií v oblasti podnikání znamená změny v nadnárodních strategiích firem a 

nabízí nové možnosti. Digitální marketing je jedním z nich. 

Je nutné vybavit společnosti rozvíjející své podnikání v zahraničí znalostmi v oblasti digitálního 

marketingu. Stejně tak je to velmi užitečné pro společnosti, které začínají proces 

internacionalizace. Zaměření na služby poskytované on-line jim proto umožňuje získávat zdroje a 

digitální kompetence se stávají nezbytnými pro rozvoj úspěšné strategie v oblasti digitálního 

marketingu na zahraničních trzích. 

Tento program nabízí digitální platformu, která 

umožňuje on-line komunikaci mezi španělskou 

komorou a územními komorami (v kontaktu se 

společností), což usnadňuje přístup k dalším 

zdrojům a know-how pro všechny zúčastněné 

společnosti. Tímto způsobem je poskytována on-

line služba, která umožňuje oslovit malý a střední 

tým vnitrostátní oblast působnosti. 

Dosud komora spolupracovala s 1300 

společnostmi v letech 2017, 2018 a 2019 a do roku 

2020 plánuje spolupracovat se 480 společnostmi. 

Malé a střední podniky, které se do projektu XPANDE DIGITAL zapojily, se díky tomu naučily 

využívat digitální nástroje určené k podpoře nadnárodních strategií, oslovení většího množství 

potenciálních klientů a v neposlední řadě o stretagiích svých soupeřů. Uvědomily si význam svého 

mezinárodního on-line obrazu a jeho dopadu na nalezení spolehlivých partnerů, zákazníků nebo 

poskytovatelů služeb. 
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Zdroj: 

https://www.camara.es/comercio-exterior/xpande-digital  

 

 

SLUŽBA “MEZIGENERAČNÍHO ŘÍZENÍ” 
 

Lokalizace: Tento projekt je implementován přímo Obchodní komorou Terrassa v oblasti 

jejího působení; stejně tak jinými komorami a organizacemi, které se podílejí na projektu 

Wings4success (Portugalsko, Německo, Rakousko a Řecko) 

Cílová skupina: Hlavními příjemci této iniciativy jsou firmy, v zásadě hlavně malé a  střední 

podniky, ale také velké společnosti, kde jsou lidé (zaměstnavatelé a zaměstnanci) různých 

generací, s různými zájmy, očekáváními a kompetencemi. 

 

O projektu: 

Úspěšné podniky potřebují inovativní přístup mladých a zkušenosti starších zaměstnanců. 

Což je důvod k aktivní podpoře mezigenerační spolupráce – výměna znalostí a zkušeností 

mezi mladými a staršími. V rámci projektu “WING4SUCCESS”, financovaného ze zdrojů 

EU, byla vyvinuta, vyzkoušena a následně implementována metoda mezigeneračního 

učení v rámci malých a středních podniků. Obchodní komora Terrassa následně zahájila 

službu tzv. mezigeneračního řízení. 

https://www.camara.es/comercio-exterior/xpande-digital
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Popis: 

Hlavním cílem služby je usnadnit pochopení a růst zaměstnanců všech generací a zajistit, 

aby znalosti zůstaly ve společnosti. A to i v případě, že osoba odchází (do důchodu, pro 

jinou společnost atd.). 

Tato služba začíná analýzou složení společnosti 

Prostřednictvím šablony vytvoříme ucelený obrázek z profilů a generačního rozvrstvení. 

Tento obrázek nám umožňuje vidět vazby a vzdálenosti mezi generacemi, což jsou velmi 

důležitá data, protože tyto vzdálenosti jsou často místem, kde vzniká nejvíce 

nedorozumění. 

Na základě analýzy jsou vytvořeny konkrétní aktivity, které umožňuji mezegenarační 

výměnu znalostí. Těmito aktivitami mohou být např. workshopy, vzdělácí akce, jakékoli 

další activity (teambuildingy, popolární únikové hry, atd.) 

 

Dopad 

Obecně známým faktem je, že ve firmách, stejně jako v jiných organizacích, spolu 

koexistovali a koexistují lidé pocházející z různých kultur, prostředí,… a generací. 

Je známé, že mezigenerační změny a rozdíly jsou způsobeny globalizací, demografickými 

změnami, úrovní vývoje nových technologií v podnicích i každodenním životě. Často pak 

zjišťujeme, že v podnikání nevíme, jak těchto znalostí a dovedností různých generací 

využít. 

Z tohoto důvodu, komora vyvinula službu tzv. mezigeneračního řízení 

Tato služba je přizpůsobena pro každou společnost individuálně a může zahrnovat různé 

faze vycházející z potřeb, cílů a času každé společnosti. Tyto fáze mohou zahrnovat školení 

navržené podle metodik tzv. únikové místnosti až po diagnostiku, implementaci a 

hodnotící poradenství od mezigenerační strategie až po podnikání. 
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Zdroj: 

Website Chamber of Commerce of Terrassa (in Catalan): 

https://www.cambraterrassa.org/formacio-experiencial/ 

Website Wings4success Project (in English): http://www.wings4success.eu/ 

 

 

PORADENSKÉ SLUŽBY ŠPANĚLSKÝCH IT KOMOR (TIC Camaras) 

 

Lokalizace: Projekt vede Španělská hospodářská komora, implementaci zajišťuje síť 

regionálních španělských komor 

Cílová skupina: Cílová skupina: hlavními příjemci jsou firmy, hlavně malé a střední 

podniky, které potřebují pomoc s digitální transformací 

 

O projektu 

Manažeři vedoucí proces digitální transformace v rámci malých a středních podniků, jsou 

často informováni o nových digitálních technologiích, které by jim mohly pomoci s 

optimalizací procesů, ale je pro ně obtížné najít správná řešení potřeb v oblasti řízení. V 

některých případech je velmi jasně definovaná potřeba, ale chybí znalost stávajících 

nástrojů dostupných na trhu, resp. ad hoc řešení pro daný problém. 

https://www.cambraterrassa.org/formacio-experiencial/
http://www.wings4success.eu/
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Dalším existujícím problémem je fakt, že dodavatelé IT, kteří jsou na trzích aktivnější nebo 

dělají intenzivnější marketingovou kampaň, jsou velmi dobře známí, zatímco informace o 

všech možných poskytovatelích IT, jejich řešeních a vazbách na potřeby společnosti 

nejsou tak dobře dostupné a známé. 

Tyto důvody pomohly vzniknout programu IT poradenství, který funguje jako jakési 

kontaktní místo pro malé a střední podniky. Za prvé podniku je přidělen poradce z řad 

obchodní komory, který není propojen s žádným odvětvím IT a který pomůže identifikovat 

potřeby a jak by je digitalizace mohla vyřešit. Ve druhé fázi, s již zjištěnými potřebami, 

hledá poradce možná řešení dostupná na trhu nebo kontaktuje centra pro transfer 

technologií nebo výzkumné pracovníky, aby pomohli nalyzovat potřeby dané společnosti 

a nabídnout řešení ad hoc. 

Popis: 

Cílem tohoto programu je posílit systematické začleňování ICT do běžných činností 

malých a středních podniků, neboť konkurenceschopnost je klíčová pro strategii, stejně 

jako maximální využití příležitostí, které se nabízejí ke zlepšení produktivity a 

konkurenceschopnosti podniků. 

 

Fáze I: Asistovaná diagnostika ICT 

Na míru šitý, asistovaný diagnostický systém je, v této fázi, součástí programu. Stejně jako 

důkladná analýza úrovně digitalizace společnosti, která umožňuje pochopit situaci a 

identifikovat technologické potřeby malých a středních podniků (v souladu se 

strategickými a provozními potřebami). Na základě zjištěných potřeb existuje identifikace 

strategických oblastí, kde se zapojení ICT může stát příležitostí ke zlepšení 

konkurenceschopnosti, a to jak interně (procesy, informace, lidé), tak externě (vztahy se 

zákazníky, dodavatelé a spolupracovníci). řada doporučení pro implementaci řešení, která 

patří do tří směrů činnosti, které program zvažuje: 

- Využití ICT ke zlepšení konkurenceschopnosti: nástroje zvyšující produktivitu, ERP, 

CRM, atd. 

- E-obchod (e-commerce) 

- Digitální marketing SEO, SEM, emailový marketing, webové analýzy, sociální sítě, 

online pověst, mobilní aplikace nebo jiné nástroje, osvědčené postupy nebo 

technologické trendy, které se objeví na trhu. 
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Fáze II: Implementace 

Vypracování jednoho nebo více 

dokumentů o definici projektu, které 

budou sloužit jako základ pro žádost o 

nabídky dodavatelům a vypracování 

personalizovaného prováděcího plánu, 

technologickým poradcem komory je 

další fází. Program je financován 

španělským národním řízeným EFRR 

"Programa Operativo Plurirregional de 

España FEDER 2014-2020" a počítá se s 

granty (40 % způsobilých nákladů, 

maximální způsobilé náklady 7.000 

Eur.) pro realizační fázi zúčastněných podniků 

Program je implementován Obchodní komorou Terrassa ve spolupráci s městskou radou 

v Terrasse. Úředníci městské rady byli Obchodní komorou v Terrasse proškoleni, aby malé 

a střední podniky o tomto programu informovali. 

Dopad 

Prvních sedm fází analýzi přináší, v rámci programu, velké relevantních informací: 

1. Firmy identifikovaly své potřeby, které je třeba řešit, ale management neví, zda 

na trhu existuje odpovídající technologické řešení 

2. Každá společnost v daném sektoru má své digitální potřeby 

3. Je mnoho společností, které netuší, že existuje prostor pro zlepšení, a nebo 

nesprávně identifikovaly své potřeby. Otvírá se tak možnost pro uplatnění 

digitálních řešení. 

4. IT řešení není vhodným řešením bez adekvátního školení manažera a týmů 

zapojených do implementace. Trénink a rekvalifikace jsou tak klíčovou součástí 

procesu. 

5. Malé a střední podniky mají omezené zdroje, hledají snadná a rychlá řešení a 

digitalizace je pro ně klíčovým rozhodnutím. 

Hlavními faktory úspěchu jsou dobrý vztah mezi poradcem z obchodní komory a 

manažerem dané společnosti a vzájemná důvěra; obchodní komora je nestranným 

orgánem, není propojena s žádným odvětvím digitálních služeb a umožňuje tak vyhledání 

nejlepšího možného řešení bez ohledu na poskytovatele. 

Hlavní potřeby malých a středních podniků se týkají optimalizace dopravy a distribuce, 

inteligentních skladových systémů, řízení týmu a interní komunikace, řízení vztahů se 

zákazníky, digitálního marketingu a integrace hodnotového řetězce. 
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Zdroj informací: 

https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2019/07/20190725-

Convocatoria-ayudas-TICC%C3%A1maras-2019.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2019/07/20190725-Convocatoria-ayudas-TICC%C3%A1maras-2019.pdf
https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2019/07/20190725-Convocatoria-ayudas-TICC%C3%A1maras-2019.pdf
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6. ZÁVĚRY 
 

"Dnes je tolik vzrušujících věcí připravených k tomu je uchopit – jděte a uchopte je! 

Neztrácejte čas bojem se starými věci, ale budujte nové". Wifi 

Sbírka příkladů dobré praxe ukazuje, že aby byly programy a odborná příprava v oblasti 

digitální transformace a mezigeneračního učení o lidských zdrojích pro podniky úspěšné, 

měly by zahrnovat některé z následujících myšlenek: 

 Být založen na potřebách 

 Zapojit všechny – nikdo se nesmí vyloučen 

 Orientovat se na výsledky (výběr vhodných témat) - kromě konkrétního zacházení 

se síťovým softwarem, aplikacemi, sociálními sítěmi, webem a novými 

technologiemi lze diskutovat o postoji mladé generace obecně. Dále lze 

diskutovat o pracovním světě a životním stylu tisíciletí, stejně jako v duchu doby 

a trendů, ale také o konkrétních tématech, jako je lepší vyhledávání talentů, 

nástroje pro spolupráci s časově efektivními postupy, koncepty digitálních 

pracovních postupů nebo současné aspekty online marketing 

 Online sebehodnocení pro všechny – všichni zaměstnanci by měli otestovat své 

znalosti a akční kompetence prostřednictvím on-line sebehodnocení; 

 Zapojit vedení - projekt musí být podporován vedením firmy a podporován 

vedoucími oddělení 

 Zapojit podnikatelky, aby sdílely skutečné zkušenosti a praktické příklady žen, 

které podnikají 

 IT může poskytnout zázení pro vytvoření sítí pomáhajících podnikatelům budovat 

silnou komunitu (viz ženy v projektu PAEM); 

 Práce napříč generacemi podporuje kreativní myšlení (někdy dokonce zcela 

"mimo zaběhnuté koleje”); 

 Otevřená firemní kultura: vzdělávací organizace – závazek k celoživotnímu učení 

a zvyšování povědomí o tom, že každý je zodpovědný za svou vlastní úroveň 

digitalizace 

 Hodnota a zachování tradičních znalostí a specifické místní kultury 

 Podporovat spojení mezi starší a mladší generací s cílem zachování tradičních 

znalostí 

 Překlenout propast a vytvořit mezigenerační učení a dialog; ocenenění dovedností 

a znalostí starší generace 

 Digitalizace by mohla, zejména ve venkovských oblastech, být přidanou hodnotou 

regionu 

 Kombinovat tradiční znalosti s moderními komunikačními nástroji a odbornými 

znalostmi s cílem umožnit inovativní, kreativní a produktivní řešení pro udržitelný 

místní rozvoj 
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 Mezigenerační učení může male a střední podniky motivovat k tomu, aby 

věnovaly svůj volný čas dětem a předaly své know-how formou mimoškolních 

aktivit 

 Informovat o zapojených zaměstnancích a jejich úspěších, např. pochvala na 

vánočním večírku, pravidelná rubrika na Intranetu, FAQ na Intranetu atd. 

 

Role hospodářkých/obchodních komor a jejich sítí: 

 Zvyšují povědomí o pozitivních aspektech digitalizace a mezigeneračního učení 

mezi malými a středními podniky 
 Zvyšují povědomí řídících pracovníků malých a středních podniků o dostupných 

technologiích, které umožňují překonávat digitální výzvy 

 V oblasti rekvalifikace a zvyšování kvalifikace poskytují manažerům a 

zaměstnancům vhodná školení o stávajících IT možnostech jakožto klíčové 

součásti digitalizace 

 Radí a pomáhají společnostem (s omezenými zkušenostmi v oblasti digitálního 

marketingu), jak se propagovat online na mezinárodních trzích a podporovat je 

při vývoji úspěšné digitální marketingové strategie (XPANDE DIGITAL) 

 Motivují podniky překonávat nejistoty, vyměňovat si názory na toto téma a učit 

se jeden od druhého organizováním soutěží ("Děláme digitální" soutěž); 

 Komorová síť může sloužit I jako jediné kontaktní místo pro zavedení Poradenské 

služby pro informační technologie, které slouží malým a středním podnikům. S 

indentifikací výzev a potřeb a následnými postupy pomáhá manažerům malých a 

středních podniků přidělený komorový poradce, který není propojen s žádným 

speifickým odvětvím IT. 

 Komorové sítě přispívají k vytváření tzv. kritického množství, poskytují mentorům 

prostředky pro odbornou přípravu a IT infrastrukturu a poskytují procesu záruku 

vysoké kvality a profesionality 

 Komory a jejich sítě mohou vytvářet národní databáze mentorů, organizovat 

koučování mentorů, online skupinová setkání nebo individuální poradenství 

 Poskytují společnou Demografickou šablonu – Nástroje pro analýzu profilu 

lidských zdrojů v malých a středních podnicích: vzhledem k demografickým 

změnám a souvisejícímu stárnutí obyvatelstva bude v budoucnu nevyhnutelné 

více využívat potenciálu pracovní síly starších pracovníků, udržet zaměstnance v 

zaměstnání co nejdéle a lépe řídit potřeby v oblasti učení v oblasti lidských zdrojů  

 

“Nakažte své trenéry digitálními kompetencemi – budou je používat – a jejich studenti je 

budou následovat!” (WIFI) 
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Moderní školitelé pro 21 století: 

 Zlepšili pedagogické kompetence 

 Zlepšili digitální dovednosti - poznávají a zkouší nové školicí nástroje 

 Jsou profesionální - mentor potřebuje nejen vysokou úroveň odborných znalostí, 

ale také porozumění, empatii, komunikační dovednosti a diplomatické 

dovednosti. 

 Jsou vašimi partnery v oblasti řízení (digitálních) změn! Potřebujete je! 

 Zkoumají, hrají si, učí se tím, že... 

 Zapojují se do projektů, myšlenek, do úspěchu 

 Snadněji nacházejí dostupný nástroj pro komunikaci 

 Budují sítě s cílem zapojit se do dialogu 

 Poskytují okamžitou zpětnou vazbu pomocí nástrojů 

 Budují kulturu, která umožní jejich nápady 

 Přednášejí, přednášejí, přednášejí 

Digitální nástroje, které mohou školitelé využívat: 

 Online dotazníky (PollEverywhere, Surveymonkey, etc.); 

 Doodle (appointment coordination); 

 Stormboard (interactive tool to work in a group); 

 Plickers (instant feedback); 

 Padlet (collaborative tool to collect ideas);  

 Wordcloud (graphical representation of terms); 

 Bubble.us (collaborative mind mapping); 

 Kahoot (online quizzes via smartphone); 

 Free media (Creative Commons, image databases). 
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7. CVETNET a cíle udržitelného rozvoje 
 

V září 2015 schválila Organizace spojených národů 17 cílů udržitelného rozvoje 

zahrnutých do Agendy 2030 jako cíle, jichž má být dosaženo nebo alespoň se jim přiblížit. 

Všech 17 cílů udržitelného rozvoje je jedinečných a uznávajích, že ukončení chudoby musí 

jít společně se strategiemi, jako jsou budování hospodářského růstu, řešení řady 

sociálních potřeb (vzdělávání, zdraví, sociální ochrana a pracovní příležitosti), boj proti 

změně klimatu a ochraně životního prostředí. Domníváme se, že průběžné odborné 

vzdělávání a příprava v podnicích, celoživotní rekvalifikace a zvyšování kvalifikace lidských 

zdrojů v souvislosti s adaptací na novou realitu a příležitosti, které rozšíření digitalizace 

nabízí, pomohou dosažení těchto cílů udržitelného rozvoje: 

 

 

Vzdělání přináší lidem vyšší příjmy a snižuje tak riziko chudoby 

 

Vzdělání patří mezi základní prvky úsilí směřujího ke snižování podvýživy a 
hladu. 
 

 

Vzdělaní lidé jsou lépe informováni o nemocech, stejně jako o 
preventivních krocích, dříve tak rozpoznají možné příznaky nemoci a využijí 
zdravotnických služeb. 
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Vzdělávání rozšiřuje možnosti žen a dívek, podporuje je v práci mimo 
domov 

 

Vzdělávání, zejména na sekundární a terciární úrovni, má dopad na 
produktivitu a produktivní schopnosti pracovníků a výši výdělku. 

 

Vzdělávání podporuje průmyslový rozvoj, ekonomickou transformaci, 
ovlivňuje inovační kapacitu. 

 

Vzdělání je vnímáno jako faktor, který v pozdějším životě podmiňuje 
společenské nerovnosti, například přístup k formálním pracovním místům, 
a jako mocný nástroj pro prosazování spravedlnosti. 

 

Vzdělávání je ústředním tématem celosvětového úsilí o podporu 
odpovědné spotřeby a výroby, změnu chování a životního stylu a dosažení 
nízkouhlíkové společnosti. 

 

Vzdělávání hraje zásadní úlohu při snižování příčin a dopadů klimatických 
změn. 

 

Vzdělávání je považováno za klíčovou složku úsilí o účinnější 
environmentální politiku a ochranu životního prostředí. 

 

Vzdělávání je všeobecně vnímáno jako nástroj podporující mír, 
spravedlnost a rovnost udržitelného rozvoje. Pomáhá lidem pochopit 
demokracii a prohlubuje její základy, podporuje toleranci a důvěru, a 
motivuje lidi k aktivní účasti v politice. 
 

 

 

ODKAZY: 

- Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning 

{COM(2018) 24 final}: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-

ADD-2/EN/pdf 

- CEDEFOP (2015). Work-based learning in continuing vocational education and training: 

policies and practices in Europe, p. 14: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5549 

- OECD: Automation and Independent Work in a Digital Economy: 

https://www.oecd.org/els/emp/Policy%20brief%20-

%20Automation%20and%20Independent%20Work%20in%20a%20Digital%20Economy.

pdf 

- The Digital Competence Framework 2.0: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-

competence-framework 
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- Digital skills and competence, and digital and online learning: 

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/digital-skills-

and-competence-and-digital-and-online 

- European Map of Intergenerational learning: http://www.emil-network.eu/what-is-

intergenerational-learning/  

- Digital competence framework for citizens: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  

- Education and training monitor 2019 - Country reports, factsheets and infographics: 

https://ec.europa.eu/education/policies/et-monitor-2019-reports-factsheets-

infographics_en 

- Education and Training Monitor 2019, Austria: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-

monitor-report-2019-austria_en.pdf 

- Education and Training Monitor 2019, Bulgaria: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-

monitor-report-2019-bulgaria_en.pdf 

- Monitoring progress in national initiatives on digitising industry, Country report – 

Bulgaria: https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-

32/country_report_-_bulgaria_-_final_2019_0D321A4A-044E-25BE-

662DADCE68FAF893_61229.pdf 

- Education and Training Monitor 2019, Czech Republic: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-

monitor-report-2019-czech-republic_en.pdf 

- Education and Training Monitor 2019, Germany: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-

monitor-report-2019-germany_en.pdf 

- Education and Training Monitor 2019, Spain: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-

monitor-report-2019-spain_en.pdf 

- Education and Training Monitor 2018; European Council Recommendation on Upskilling 

Pathways (2016): 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_484_R_0001  

- CEDEFOP (2015), “Job-related adult learning and continuing vocational training in 

Europe: a statistical picture”, Luxembourg: Publications Office. CEDEFOP research 

paper; No 48, page 130. https://www.cedefop.europa.eu/files/5548_en.pdf 

- http://sudego.eu/  

- DESA Working Paper No. 146: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2111education%20and%2

0sdgs.pdf 
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