ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V TRANSFORMACI ČR

Dnes se ve svém výběru ze zprávy Střediska vzdělávací politiky PedF UK pro OECD "Proměny vzdělávacího systému v ČR" (Praha 1995) zastavíme u kapitoly, která klade náš školský systém do širšího kontextu rozvoje lidských zdrojů a která zkoumá, jak školství tomuto cíli slouží, zda vůbec existuje nějaká vládní politika v tomto smyslu. Vzhledem k tomu, že lidské zdroje jsou ve vyspělém světě považovány za to nejdůležitější, co může ovlivnit budoucí prosperitu nebo neprosperitu státu, jsou to otázky velmi závažné.



Všechny hlavní proměny systému vzdělávání a odborné přípravy jsou úzce spjaty s širšími cíli celkové transformace a de facto jsou jejich důsledkem.

Klíčové principy změn:
– depolitizace vzdělávání – konec jeho ideologické kontroly je přímým důsledkem konce vlády jedné strany, která využívala vzdělání jako nástroj pro manipulování mladé generace;
– uznání práv žáků (nebo jejich rodičů) na volbu jejich vzdělávací dráhy podle jejich schopností a zájmů a na výběr příslušné školy je součástí procesu celkové liberalizace;
– zrušení státního monopolu ve vzdělávání – zřízení soukromých a církevních škol významně přispívá k rozmanitosti vzdělávacích příležitostí, stejně jako k naléhavé potřebě konkurenčního prostředí ve vzdělávání;
– decentralizace v řízení systému vzdělávání – delegování řady rozhodovacích pravomocí na obce a školy, autonomie vysokoškolských institucí.

Je přirozené, že tyto principy nebyly dosud uskutečněny plně a že v mnoha případech existují vážné překážky k jejich naplnění (např. svobodná volba vzdělávací dráhy žáků je často omezena geografickými a sociálními faktory).


Vyplatí se u nás vzdělání? Je u nás vzdělání hodnotou?

Za komunistického režimu byly rozdíly mezi výdělky kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků malé nebo vůbec žádné, naopak manuální práce byla často odměňována více. Rozdíly mezi oběma kategoriemi tedy nezahrnovaly náklady na vzdělávání nebo příjem ušlý během studia.

Tato situace se od roku 1990 začala měnit. Z výzkumů doložených ve zprávě vyplývá, že čím vyšší je úroveň vzdělání, tím větší je i diferenciace výdělků. Tento trend se jasně projevuje zejména v soukromých firmách (kde v r. 1995 pracovaly téměř 2/3 zaměstnaných obyvatelů) a ve firmách se zahraniční účastí.

Nejrychlejší nárůst zaznamenal sektor bankovnictví a veřejné správy. Tradiční obory s vysoce kvalifikovanými a intelektuálními profesemi – školství a zdravotnictví – však zaznamenaly relativně pomalý nárůst mezd, způsobený hlavně tím, že jsou většinou součástí veřejného sektoru.

Nejdůležitějším rysem vývoje vzdělávání v ČR je rychlé zvyšování počtu studentů na středních a vysokých školách, ke kterému docházelo i přes demografický pokles. Podle statistiky ÚIV činí nárůst počtu studentů na středních odborných školách více než 42%, na vysokých školách 64%. (Ovšem na gymnáziích se zvýšil počet studentů pouze o 1,9%! Pozn. JHá) Tyto údaje i další výzkumy ukazují, že se ve společnosti mění názory na hodnotu vzdělání.

Jiným významným důkazem je růst nestátních, většinou středních škol a ochota rodičů platit školné. Převládá názor, že nestátní školy jsou více než školy státní nakloněny modernizaci vzdělávacího procesu (v oblasti metod a obsahu studia, ale zejména pokud jde o celkovou atmosféru školy).

Vzdělání je stále více pojímáno jako činitel společenského vzestupu. Svědčí o tom i oblast celoživotního vzdělávání. Ačkoli je oblastí velice chaotickou a postrádá jakoukoliv koordinaci nebo řízení, nemá náležitou legislativní základnu a kontrolu kvality, přesto došlo ke spontánnímu vzestupu počtu institucí, nabízejících různé vzdělávací kursy. Zvýšila se poptávka po nich, zejména ze strany jednotlivců. Spontánnost této poptávky a to, že vychází zdola, je dobrým ukazatelem toho, že obyvatelé ČR jsou ochotni do vzdělání investovat.


Jak je oceňováno vzdělání na trhu práce?

Vývoj na trhu pracovních sil během posledních šesti let podstatně přispěl ke zvyšující se poptávce po vzdělávání i k rychlému růstu nabídky v oblasti vzdělávání. Tři oblasti, kde poptávka a nabídka ve vzdělávání rostou nejrychleji, totiž podnikání, informatika a cizí jazyky, jsou zároveň těmi, které trh práce nejvíce oceňuje.

Jednou z důležitých charakteristik českého trhu práce je nízká míra nezaměstnanosti (1995: 2,9%), která je však územně a sociálně rozdělena nerovnoměrně. Jak je běžné ve většině vyspělých zemí, nejvyšší procento nezaměstnanosti se týká osob se základním vzděláním nebo bez něho, s vyšší úrovní vzdělání míra nezaměstnanosti klesá. To představuje nový ekonomický motiv pro rozvoj vzdělávání.

Také restrukturalizace ekonomiky a z ní vyplývající rozvoj nových oborů a typů činnosti, jakož i otvírání země vůči vnějšímu světu vyžadují nové znalosti a dovednosti.

Nicméně je zřejmé, že tento proces zdaleka nebyl ukončen. Podstatná většina společnosti a jejích aktérů, na nichž závisí změna vzdělávání, udržuje postoje a chování zděděné z komunistické minulosti. Otázkou je, zda se dokončení transformačního procesu má spoléhat v podstatě jen na samovolný vývoj, nebo zda by jeho urychlení a lepší vyvážení mohlo být dosaženo cestou adekvátní politiky vlády.


Rozvoj lidských zdrojů a politika vlády

Základní otázka zní: Do jaké míry je rozvoj lidských zdrojů pro vládu prioritou a jaké místo mu přísluší ve vládní agendě?

Veřejné výdaje na vzdělávání vzrostly ze 4% HDP v roce 1989 na 5,9% v roce 1995. (Nelze ovšem ztrácet ze zřetele, že hrubý domácí produkt v ČR se podstatně snížil a zůstává na relativně nízké úrovni. V období 1989–1993 klesl HDP o více než 23%, takže růst podílu veřejných výdajů na vzdělávání byl z poloviny pohlcen poklesem HDP.) V roce 1995 začal HDP růst. Nelze však předpokládat, že v blízké budoucnosti bude a může procento věnované na vzdělávání dále růst nad současných skoro 6%. Zda jsou potřeby rozvoje lidských zdrojů adekvátně uspokojovány a zda tento rozvoj hraje v názorech a politice vlády strategickou úlohu, je jiná, vysoce kontroverzní záležitost.

V tomto ohledu vyjádřili v posledních letech závažné pochybnosti jak čeští, tak i zahraniční experti. Především postrádají jasný koncepční rámec, kterým by se politika vlády v oblasti rozvoje lidských zdrojů řídila. Ačkoli spontánnost a iniciativu zdola je možno považovat za vysoce kladné jevy, je v současné době nezbytné zavést celý soubor opatření a podnětů, aby se rozvoj lidských zdrojů mohl stát účinným mechanismem celkové transformace země. Některá z těchto opatření byla až dosud nedostatečná, nebo zcela chybí.

1) Rozvoj lidských zdrojů v žádném ohledu nebyl a není podporován současnou fiskální politikou. Neexistují daňové úlevy nebo cílené daně, které by usnadňovaly jednotlivcům nebo podnikům investice do vzdělávání.

2) Činnost ministerstev, která se zabývají celoživotním vzděláváním, není téměř vůbec koordinována. Každé uplatňuje své vlastní přístupy a dosud nebyla vypracována žádná integrující koncepce, což lze chápat jako projev neexistence celkové politiky vlády v této oblasti.

3) Tuhá regulace mezd, která platila až do r. 1995, měla nepříznivý vliv při zavádění diferencovanějšího rozdělení mezd a zejména odměn za práci vyžadující špičkovou kvalifikaci a tvůrčí přístup. Po zrušení mzdové regulace by neměl tento faktor již nadále působit.

Zvláštním případem v této souvislosti jsou platy zaměstnanců v odvětví školství, které se zvýšily méně než v jiných oborech. Situace je špatná zejména v nástupních platech mladých učitelů. To může vést k úniku kvalifikovaných z této profese a již nyní způsobuje její nevhodnou věkovou strukturu.

Kritikové vládní politiky mohou důvodně tvrdit, že tato situace je důkazem malé vážnosti, přikládané vládou učitelům. Částečným důvodem je ovšem také skutečnost, že rostoucí obnosy, které vláda na vzdělávání uvolnila, byly pohlceny zvýšením počtu žáků, škol a tříd a snížením počtu žáků na jednoho učitele.

K obnově hodnoty vzdělání a lidského kapitálu dosud docházelo mnohem rychleji v myslích lidí, v jejich chování a názorech, než v oblasti praktické politiky vlády, která by měla doprovázet, nebo dokonce řídit tento proces.

Neexistence takové politiky může být odůvodňována názory, vyjádřenými osobou ve vládní hierarchii vysoce postavenou, podle níž je vzdělání především, pokud ne výlučně „soukromým statkem" a předmětem zájmu jednotlivce, spíše než společnosti jako celku. Jinými slovy, z přísně ekonomického hlediska je vzdělání považováno za spotřebu a ne za investici.

Nicméně ve srovnání s obdobím před rokem 1994 naznačuje obrat novým směrem dokument MŠMT „Kvalita a odpovědnost" (říjen 1994). Představuje první pokus o vytvoření koncepčního rámce, formuluje nejen všeobecné zásady transformace v oblasti vzdělávání, ale i hlavní konkrétní kroky při jejich zavádění. Zabývá se (alespoň implicitně) globální koncepcí rozvoje lidských zdrojů, přičemž chápe i vzdělávání dospělých jako její nedílnou součást, definuje úlohu a odpovědnost státu.
Dokument „Kvalita a odpovědnost" byl a zůstává pouze dokumentem MŠMT. Vláda tento dokument nepodpořila a ani nebyl formálně předložen Parlamentu. Tím se samozřejmě snižuje jeho možný vliv na formulaci praktické politiky jiných ministerstev. Nutno ale podotknout, že MŠMT připravilo či připravuje další dokument. Je to národní zpráva o stavu vzdělávání, která má být předložena v roce 1995 Parlamentu (a potom pravidelně každý rok). 


Jaký je pohled expertů OECD?
(Zpráva examinátorů o vzdělávacím systému v ČR, Paříž 1996)

Zahraniční pozorovatelé kladně hodnotí některé stránky transformace české ekonomiky (vyrovnaný státní rozpočet, vzestup turistického ruchu, nízkou úroveň zadluženosti, celoplošný privatizační program, vznik sektoru služeb poskytovaných živnostníky, nízkou úroveň inflace, výrazně nízkou nezaměstnanost).

Zároveň však upozorňují, že ještě zbývá překonat značný úsek cesty k dovršení transformace. Uvádějí stručný výčet méně pozitivních znaků:

– Hrubý domácí produkt zůstává stále 20% pod úrovní z roku 1989.
– Restrukturalizace průmyslu je stále velkým problémem. Lze pozorovat výrazné zásahy státu chránící velké společnosti před úpadkem, dělníky, kteří nezměnili žádný ze svých návyků, vyčkávavý postoj vedoucích pracovníků vůči novým vlastníkům (často banky, fondy), kteří mají omezené zkušenosti s inovačními podnikatelskými strategiemi.
– Proces transformace byl provázen výrazným snížením produktivity práce a poklesem mezd. Velké společnosti si uchovávají přebytečné pracovní síly a malé podniky zapojují co největší objem živé práce na úkor technických investic.
– Velký schodek zahraničního obchodu – vývoz zaměřen na výrobky s nízkým podílem kvalifikované práce.
– Důležitou úlohu při „vstřebávání pracovníků" hrála neformální ekonomika.
– Neutěšený stav zdravotnictví je třeba neodkladně řešit, protože se dotýká mnoha lidí a celkové kvality lidských zdrojů.

Výše uvedené úvahy již vyvolaly pochybnosti o tak zvaném „českém zaměstnanostním zázraku". Oprávněně jsou vyjadřovány pochyby, zda je možno nízkou úroveň nezaměstnanosti udržet i v budoucnu. Je třeba odpovědět na to, zda by se současná strategie měla uplatňovat i v budoucnosti a zda je to možné.


Je dosavadní strategie vhodná i pro budoucnost?

Některé vnější faktory si mohou vynutit přehodnocení nynější rozvojové strategie. Probíhající příkrý demografický pokles dříve nebo později ovlivní počet nových pracovních sil a vynutí si změny postupů založených na vysokém zapojení živé práce a nízké produktivitě.

Ohromný mzdový rozdíl mezi ČR a Německem se může na rychle se integrujícím evropském trhu stát neudržitelným.

Zpomalený hospodářský růst nemůže být nadlouho životaschopným řešením. Stálo by za to zvážit rozšiřování tuzemské spotřeby, protože jak domácí investice, tak vývoz nyní čelí tvrdým omezením.

Alternativní růstová strategie zdůrazňující specializaci na nové výrobky a trhy, jakost výrobků a novější technologie povede postupně k vyšší produktivitě práce a lepším mzdám. Pro české prostředí již snad nastala doba, aby se začalo hledět za hranice omezení daných transformačním obdobím a přistoupilo ke způsobu růstu odpovídajícímu jeho lidskému i finančnímu vybavení.


Jaké z toho plynou důsledky pro lidské zdroje?


Fond lidského kapitálu

Pokrok na poli produktivity práce jde ruku v ruce s celkovým zvyšováním všeobecné vzdělanosti. To odpovídá ekonomické návratnosti investic do vzdělávání.

Zatímco základní školství a odborné školství v ČR jsou kvantitativně rozvinuty dobře, vysoké školství a všeobecně vzdělávací střední školství (gymnázia) jsou pod průměrem OECD. Ke kvantitativnímu rozšíření a kvalitativním přeměnám vysokého školství byla dána jasná doporučení již ve zprávě OECD z roku 1992.

Záležitost gymnázií si zaslouží zvláštní pozornosti. Za komunistického režimu se kladl důraz na rozvoj SOU, druhý proud středních odborných škol měl ve společnosti tradiční prestiž. Počet studentů gymnázií nikdy nedostačoval k pokrytí poptávky po vysoce kvalifikovaných vědeckých a technických pracovních silách.

Rezidua tohoto postoje přežívají dodnes. Gymnázia se stále považují za „elitní" větev, která by se měla omezovat na velmi malou část dané věkové skupiny (15%). Ve vládních kruzích i ve veřejnosti se jakýkoli růst v počtu studentů gymnázií považuje za faktor, který snižuje kvalitu středoškolského vzdělání. Tento chybný názor je v příkrém rozporu se stanoviskem mnoha zemí OECD, kde se demokratizace středního vzdělávání v minulých dvou desetiletích prosazovala jako nástroj demokratizace společnosti a kde rostl počet studentů, kteří pokračovali ve studiu na úrovni terciárního školství.

Nová rozvojová strategie vyžaduje, aby se celkově zvýšila vzdělanostní úroveň pracovních sil zvýšením počtu účastníků středního všeobecného vzdělávání a vysokoškolského vzdělávání jako vrcholné úrovně vzdělanosti.


Odborné vzdělávání

Na rozdíl od většiny západoevropských zemí se odborné vzdělávání těší v ČR vysokému uznání, což je cenné aktivum, které by mělo zůstat zachováno.

Je však potřeba změnit jeho systém podle požadavků tržního hospodářství. Mělo by pomáhat mladým lidem zvládat přizpůsobování rychlým technologickým změnám, připravit je na meziprofesní přesuny a naučit je využívat nově vznikající pracovní příležitosti v soukromých podnicích.

V českém odborném školství již začínají být patrné posuny, jako je snižující se podíl žáků v učebních oborech, zvyšující se podíl žáků středních odborných škol poskytujících maturitu a vyšších odborných škol, výraznější zaměření na povolání v oblasti obchodu a služeb, přípravu pro oblast řízení a úsilí rozšířit vzdělávací programy a kvalifikace. Tyto posuny se odehrávají správným směrem a měly by být českými správními orgány i mezinárodním společenstvím energicky podporovány. Především to vyžaduje, aby se existující kapacity přeskupily podle potřeb, aby se odstranily úzce specializované studijní a učební obory a posilovaly se účelné vztahy mezi vzdělávacími zařízeními a zaměstnavateli.


Další vzdělávání

Urychlení průmyslové restrukturalizace si vyžaduje iniciativu v oblasti dalšího vzdělávání. Tato iniciativa by přispěla k posilování tolik potřebné geografické a průmyslové mobility dělníků a ulevila by regionálním fondům pro nezaměstnané.

Kromě toho má další vzdělávání také důležité sociální důsledky. V období transformace zůstávají stranou skupiny pracovníků z důvodů jejich vyššího věku, příslušnosti k útlumovému odvětví či jejich zastaralé kvalifikace. Spravedlnost velí, aby se těmto pracovníků dala druhá příležitost k novému startu v jejich životě. Cestou, jak toho dosáhnout, je další vzdělávání.

Nová strategie růstu bude vyžadovat, aby zaměstnavatelé, nositelé vzdělávacích akcí i samotní zaměstnanci věnovali větší pozornost flexibilitě trhu práce. Jen tak může být dosaženo modernizace a potřebné strukturální změny. Při jakémkoli řešení je nutné podpořit "spontánní" účast všech partnerů.


Jaké mají investice do lidských zdrojů rozpočtové důsledky pro vzdělávání a odbornou přípravu?

Celkově nelze říci, že země trpí nedostatečným financováním školství, pokud použijeme relativních ukazatelů (6% HDP na vzdělávání). Problémem je, že úroveň HDP zůstává nízká a zvyšuje se jenom pomalu.


Náklady na školský personál a jeho využití

I přes svou vysokou úroveň přípravného vzdělání patří čeští učitelé mezi nejméně placené státní zaměstnance. Vzhledem k 16,7% zvýšení platů v roce 1995 a plánovanému růstu 20% v roce 1996 se zdá, že vláda zahájila politiku ke zvýšení platů učitelů.

Je možné předpokládat, že tato nová iniciativa by mohla být doplňována racionálnější politikou, pokud jde o zaměstnávání a rozmisťování pracovních sil.

Z čistě pedagogického hlediska lze přivítat, že počet žáků na učitele je v ČR příznivý. Existují však jasné finanční hranice a nelze se vyhnout vyrovnání mezi počty žáků a náklady na učitele (tj. mzdami). Existuje prostor pro efektivnější redistribuci učitelských sil. Záložní kapacity jsou v nedostatečně využitých učitelských silách na základních a mnoha středních odborných školách a učilištích. Další příležitost se objeví za několik let, kdy učitelé v důchodovém věku budou moci být nahrazeni novými absolventy s potřebnou kvalifikací.

Proto se navrhuje přejít od vzdělávacího systému, v němž pracuje mnoho ne zcela využitých a špatně placených učitelů, k systému zaměstnávajícímu nižší počet všestrannějších a lépe placených učitelů.
Je jasné, že uvedený návrh nelze realizovat okamžitě, naznačuje však perspektivu, v níž by se měla rozvíjet vládní politika vůči učitelům. Takové změny a nové role účastníků v nich vyžadují vyšší stupeň partnerství a strategický přístup ze strany ministerstva. Ředitelé škol nejsou připraveni zvládnout tento úkol. Ministerstvo by mělo dosáhnout souhlasu dalších partnerů, dát jim k tomu podněty a vytvořit podmínky.


Nutnost racionalizace

Vývoj vzdělávacího systému s sebou nutně ponese dodatečné, do značné míry neočekávané výdaje z omezených veřejných zdrojů. Rychlé a dosud nekontrolované zvyšování počtu středních škol, rozvoj víceletého „dražšího" gymnázia a rozšíření soukromého školství – to vše přispívá k celkové nadměrné kapacitě školské soustavy, zvláště na střední úrovni.

Tento vývoj má viditelný vliv na rozdělování zdrojů mezi různými úrovněmi vzdělávání. V letech 1989–1994 vzrostly výdaje na střední školství pětinásobně, dvakrát více než výdaje na vysoké školství, které jsou podle norem OECD dosti nízké. Pokud by tyto tendence v budoucnosti pokračovaly, staly by se zdrojem napětí a překážkou v dosahování cílů školské politiky.


Jak získat další finanční prostředky pro vzdělávání dospělých?

V současné době Česká republika postrádá ucelenou soustavu dalšího vzdělávání pro dospělé, která by odpovídala potřebám průmyslové restrukturalizace. MŠMT se věnuje této oblasti ne příliš dostatečně. Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím své sítě úřadů práce organizuje kursy pro nezaměstnané, počty účastníků jsou však nízké.

V této oblasti jsou však aktivní různé soukromé organizace. Kursy pro dospělé existují v oblastech jako je obchod, řízení, marketing, právo, počítače a cizí jazyky. Rozvíjejí se však spíše jako odpověď na požadavky jednotlivců, než jako odezva na investování podniků do školení k podpoře restrukturalizace. Jsou-li k dispozici levné pracovní síly, podniky nejsou povzbuzovány k tomu, aby vytvářely novou strukturu pracovních zařazení nebo aby rozšiřovaly nároky na kvalifikaci a platily vyšší mzdy.

Je opravdu zvláštní, že země zapojená do natolik ctižádostivého a dalekosáhlého procesu hospodářské a společenské restrukturalizace projevuje tak omezenou poptávku po rekvalifikaci a dalším vzdělávání dospělých pracovníků.

Toto úsilí bylo nedávno podpořeno grantem v rámci programu Phare k financování dalšího vzdělávání v oblasti managementu. Dobrý rozběh byl učiněn zřízením Národního vzdělávacího fondu, který do konce roku 1996 může k tomu účelu disponovat 5 miliony ECU. Vnější pomoc však nemůže příliš dlouho nahrazovat domácí iniciativu.


Doporučení expertů OECD k této oblasti


Č. 7: Uzákonit daňové výhody pro podniky investující d odborného vzdělávání

 Navrhovaná opatření mohou mít buď formu sníženého odvodu daně ze mzdy, nebo formu příspěvků do fondu mezd určených na financování aktivní politiky zaměstnanosti.
Podle examinátorů by preferenční zacházení s podniky, které účinně přispívají k přípravnému a dalšímu odbornému vzdělávání, mělo trojí důsledek:

– došlo by k mobilizaci dodatečných zdrojů na účely odborného vzdělávání, čímž by byly usnadněny očekávané přesuny pracovních sil,
– zvýšila by se informovanost zaměstnavatelů v tomto směru a jejich izolace od státních orgánů v oblasti vymezování profesních kvalifikací a standardů by byla přerušena,
– posílila by se úloha podniků při tvorbě a řízení dalšího vzdělávání.

Navrhované daňové zvýhodnění by mohlo být považováno za nástroj realizace Prohlášení o záměrech vlády v oblasti celoživotního učení. Takový dokument, určený všem zainteresovaným subjektům, by posunul otázku celoživotního učení do popředí pozornosti všech složek české společnosti.

(Představitelé MŠMT na zasedání Zvláštního výboru pro vzdělávání OECD, konaném v březnu 1996 v Praze, označili toto doporučení za zajímavé, byli však přesvědčeni, že opatření tohoto druhu není v nejbližší budoucnosti pravděpodobné.)

Vybrala Jana Hrubá

Publikace shrnující citované prameny „Zprávy o národní politice ve vzdělávání" vyšla nedávno v Ústavu pro informace ve vzdělávání, Senovážné nám. 26, 111 21 Praha 1.



Aktuální komentář

Výše uvedený článek, stejně jako ty předchozí, které v této sérii uveřejnily Učitelské listy (č. 2 a 3, roč. 4), dobře vystihují hlavní myšlenky a závěry zprávy, kterou připravilo Středisko vzdělávací politiky PedF UK a externí examinátoři v rámci společného projektu OECD a MŠMT.

Zatím nelze říci, že by se něco radikálně změnilo po červnových volbách v postoji a politice vlády týkající se rozvoje lidských zdrojů. Lépe řečeno, není mu přikládána větší důležitost než v minulých letech. Rozhodně také stále neexistuje jasný koncepční rámec, ze kterého by politika rozvoje lidských zdrojů mohla nebo měla vycházet.

Naopak je ale možné konstatovat, že v různých složkách české společnosti povědomí o stěžejní roli rozvoje lidských zdrojů ve vývoji země roste rychle. Důkazem je například zvýšený zájem mnoha podniků na vzdělávání svých zaměstnanců. Pozitivně lze hodnotit (i když stále chaotický) vývoj v oblasti celoživotního vzdělávání anebo rozhodnutí Národního vzdělávacího fondu připravovat, počínaje rokem 1997, ročenku o rozvoji lidských zdrojů v ČR.

Hlavním cílem této ročenky bude přispět ke globálnějšímu pochopení pojmu rozvoj lidských zdrojů, zahrnujícím jak školství, tak vzdělávání v podnicích a vývoj vztahů mezi vzděláním a trhem práce. Současně by měla analyzovat faktory, které k rozvoji lidských zdrojů přispívají, a ty, které ho brzdí. Důležité je, aby se tento spontánní vývoj co nejrychleji odrazil i v postojích a politice vlády a v adekvátních daňových opatřeních, jak doporučují examinátoři OECD.

Ladislav Čerych, ředitel Střediska vzdělávací politiky

Zdroj: Rozvoj lidských zdrojů v transformaci ČR. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, roč. 4, 1996/1997, listopad 1996, č. 4, str. 7–9. ISSN 1210-6313


