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Považujeme za zcela samozřejmé, že realita
celoživotního učení zahrnuje i starší dospělé a seniory.

Je však skutečností, že existuje výrazný rozdíl mezi
rétorikou mezinárodních (i národních) strategií a
politických dokumentů, a tím, jak (případně zda vůbec) je
vzdělávání starších dospělých a seniorů realizováno.

Alan TUCKETT (International Council for Adult Education)
předmluva k publikaci 
Brian FINDSEN a Marvin FORMOSA (eds.). International Perspectives on 
Older Adult Education: Research, Policies and Practice. Springer, 2016.



Národní akční plán podporující pozitivní 
stárnutí pro období let 2013 až 2017:

 zajištění a ochrana lidských práv starších osob (10 opatření)

 celoživotní učení (10 opatření)

 zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém 
důchodového pojištění (25 opatření)

 dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce (17 opatření)

 kvalitní prostředí pro život seniorů (20 opatření)

 zdravé stárnutí (14 opatření)

 péče o nejkřehčí seniorů s omezenou soběstačností (15 opatření)



Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018–2022

5 strategických oblastí:

 Zdraví

 Materiální zajištění

 Veřejný prostor (mj. posílení , starších osob)

 Participace na životě komunity (mj. dobrovolnictví, 
dostupnost kulturních a volnočasových aktivit)

 Výzvy pro budoucnost (mj. rozšíření využívání moderních 
technologií, podpora stříbrné ekonomiky, vypracování 
systému komplexní podpory dalšího vzdělávání a učení)

(Národní konvent o stárnutí populace)

Co vše je možné 
považovat za 

vzdělávání 
seniorů?

Podoba této 
systémové 
podpory?





Lze identifikovat univerzálně platné faktory 
determinující realitu kvalitního a funkčního 

systému vzdělávání seniorů?



Jaký je vliv procesu evropeizace na národní (lokální, 
regionální) podoby tvorby veřejných politik?



Přes veškeré integrační změny zůstávají rozhodujícím faktorem
politické, kulturní a historické kontexty jednotlivých zemí.

Odlišnost jednotlivých systémů vyplývá z rozdílné tradice,
politických a kulturních kontextů aj.

Zvláště signifikantní je to u zemí fungujících na federativním
principu (příklad Německa), kde lze identifikovat výrazná specifika i
v rámci jednoho regionu.



Stáří a stárnutí jsou chápány primárně jako sociální a ekonomický
problém, nikoli jako problém edukační. Strategie aktivního stárnutí
je naplňována převážně v kontextu udržení na trhu práce a
zdravého životního stylu.

Vzdělávání seniorů ve své zájmové podobě zaujímá v kontextu
vzdělávacích politik většinou marginální postavení. V rozporu s
deklarovanou společenskou významností reality seniorské edukace
je celé oblasti jako poli praxe věnována ze strany státu obvykle malá
pozornost.

Naprostá většina dostupných strategií a konkrétních opatření je
směřována do sféry dalšího profesního vzdělávání, zatímco
vzdělávání seniorů ve své typické, tj. zájmové (sociokulturní)
podobě, je zpracováno spíše okrajově.



Nelze identifikovat jednotný systém institucionálního zabezpečení
vzdělávání seniorů a v rámci jednotlivých států se můžeme setkat s velmi
rozdílnými typy organizací, jejichž vznik a podoba odpovídá specifikům
každé konkrétní země.

Ve Francii je např. vzdělávání seniorů výrazně spjato s univerzitním
prostředím, zatímco v Německu nebo ve Skandinávii je dominantní
především neziskový sektor, který svými aktivitami mnohdy zcela
zastiňuje roli státu.

Rovněž finanční podpora má značně různorodou podobu, povětšinou
vycházející z principu vícezdrojového financování. Za samozřejmou je
obvykle považována finanční participace účastníků, a to v různé míře.



 Institucionální heterogenita (nicméně přetrvávající stabilní
role U3V, byť ne vždy v dominantní podobě).

 Existence požadavků omezujících zapojení do edukačních
aktivit (věk, výše vzdělání) není chápána jako samozřejmá.

 Obecným faktorem je nedostupnost relevantních a
objektivních statistických údajů.

IDENTIFIKOVANÉ FAKTORY



 Sféra seniorské edukace integruje široké spektrum oblastí, přičemž
v nabídce vzdělávacích organizací tvoří aktivity zaměřené speciálně na
tuto cílovou skupinu výraznou menšinu. Poměrně častá je naopak
situace, kdy se senioři zúčastňují aktivit určených dospělé populaci jako
celku.

 Stále významnější roli ve sféře edukace seniorů zastávají kulturní a
občanské instituce, zvláště knihovny, muzea, komunitní centra apod.

 Výrazná heterogenita celého segmentu, neujasněná terminologie
i nejednotná metodika ve své synergii způsobují nedostupnost
objektivních a komplexních statistik.

 Zdroje: mezinárodní, národní, regionální, profesní, institucionální…



EU-28 Česko Slovensko Německo Francie Finsko
2016 21,1 21,7 30,3 28,2 15,6 37,8
2011 26,6 20,4 21,9 39,6 32,8 35,5
2007 32,9 29,1 23,8 43,9 35,1 34,3

Účast na dalším vzdělávání osob ve věku 55–64 let 
podle šetření Adult Education Survey (v %)

EU-28 Česko Slovensko Německo Francie Finsko
Celkem 5,9 4,4 1,6 2,9 11,3 17,1

Muži 4,9 3,9 1,7 2,7 8,5 13
Ženy 6,8 4,8 1,5 3 13,9 21

Účast na dalším vzdělávání osob ve věku 50–74 let v roce 2018 
podle šetření Labour Force Survey (v %)

(Zdroj: EUROSTAT, 2019)



(Zdroj: EUROSTAT, 2019)



(Zdroj: EUROSTAT, 2018)



 Obecně vyšší odhadovanou míru participace seniorů na dalším
vzdělávání ve zkoumaných zemích lze zdůvodnit celkově vyšší
vzdělaností úrovní obyvatelstva a existencí systému umožňujícímu
realizaci principů celoživotního učení.

 Konkrétní vymezení kompetencí orgánů státní správy, odpovídající
legislativní zakotvení, existence nástrojů finanční podpory, nastavení
systémů řízení kvality a dostupná nabídka dlouhodobě vytvářejí
prostředí, které motivuje široké spektrum obyvatelstva k zapojení do
vzdělávacích procesů.

 Aktivní seberozvoj jedince je v těchto zemích chápán jako přirozený jev
doprovázející celý život v různých, nikoli pouze pracovních, kontextech, a
jeho kontinuita i v postproduktivních fázích života nabývá charakteru
samozřejmosti.
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 účastnil se vzdělávání, ale chtěl se vzdělávat více  účastnil se vzdělávání a nechtěl se účastnit více  neúčastnil se vzdělávání, ale chtěl se účastnit

 neúčastnil se vzdělávání ani se nechtěl účastnit  bez odpovědi  celková účast ve vzdělávání (FV i NFV)

(Zdroj: AES, ČSÚ, UROSTAT, 2018)

PARTICIPACE NA VZDĚLÁVÁNÍ A VŮLE K (DALŠÍMU) 
ZAPOJENÍ DOSPĚLÉ POPULACE (25–64 LET)

88 % dospělých 
Čechů nemá zájem 
o další vzdělávání



 Podmínkou vysoké účasti seniorské populace na vzdělávání je
angažovanost státu a existence funkčního systému dalšího
vzdělávání (implementace strategií, efektivní administrace
projektů, koordinace, právní prostředí, systémová podpora a
alokace prostředků).

 Participace na edukačních aktivitách nicméně není podmíněna
pouze výše uvedenými faktory. Výrazný vliv má rovněž tradice,
kultura a životní úroveň.

 Zcela zásadní roli však hraje převažující společenské vědomí
a životní styl obyvatelstva, status dalšího vzdělávání a celkový
přístup k němu.




