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Úvodem k celoživotnímu vzdělávání

Vanda Vaníčková

Přílišné teoretizování nemá nikdo v oblibě, ale i u notoricky známého termínu celoživotní vzdělávání trochu 

prostoru teorii nechat musíme. Chápat správně význam a vyhnout se zaměňování pojmů, to je základ.

Začneme přídavným jménem celoživotní, které odkazuje k tomu, že proces probíhá celý život, a to v různých 

oblastech. Někdy se vzděláváme v rámci profesního života, jindy ze zájmu, ve škole mnohdy z povinnosti. 

Chápání výrazu vzdělávání přináší první nejednoznačnosti. Vzdělávání je řízený systematický proces zaměřený 

převážně na rozvoj znalostí, dovedností a postojů člověka.[1] Rozlišujeme vzdělávání formální, neformální 

a informální. Formální vzdělávání je realizováno převážně ve školách. Celé (včetně obsahu, cílů, forem…) ho 

vymezují právní předpisy a absolvování je potvrzeno osvědčením dle stupně vzdělání (vysvědčení, výuční list, 

diplom aj.). Charakteristika neformálního vzdělávání i příklady knihovnických aktivit jsou součástí následujících 

dvou článků. Třetí - informální forma - zahrnuje nesystematický zisk vědomostí, osvojování dovedností a 

kompetencí, například v podobě sebevzdělávání.[2] Z vymezení je patrné, že v knihovnách probíhá nejčastěji 

vzdělávání neformální a informální. Některé pořádané akce ale mohou být zároveň součástí vzdělávání formálního 

(například informační lekce pro školu). Vzdělávání bychom neměli záměrně plést s obecnějším pojmem učení, jež 

představuje psychický proces. Mnoho autorů odborné literatury považuje učení (učit se něčemu – dovednosti, 

návyky,…) za základní lidskou přirozenost. O učení a naučených povelech lze jistě mluvit i u zvířat.

Stěžejní záležitostí celoživotního vzdělávání jsou motivace a potřeby. Při plánování vzdělávacích aktivit bychom 

měli začít právě jejich vymezením. Nejsme ve škole, našim návštěvníkům o vysvědčení ani tituly nejde. Co je 

hnací silou jejich rozhodnutí?

Vnitřní motivace obecně vzniká, pokud jedinec cítí narušení rovnováhy. V našem případě se jedná o nesoulad 

mezi současným stavem (co o věcech vím) a obavou o budoucí pohodlí (moje nedostatečné znalosti či dovednosti 

potřebné pro „přežití“). Vnější motivace, často se prolínající s vnitřními, reprezentuje v největším množství případů 

tlak okolí (zaměstnavatel, rodina, společnost,…) naučit se něco nového.[3]

Vzdělávání dospělých je spojováno se dvěma základními principy – přímý výsledek a návratnost investice. 

Dospělý potřebuje (mnohdy na rozdíl od školáka) znát jasnou spojitost mezi aktuální realizací vzdělávání a 

vytyčeným cílem. Proč se právě teď učím právě tomuhle? Dále chce vědět, kam ho posunou nově osvojené 

znalosti a dovednosti. V čem to pro mě bude obohacující?[4]

Pro praktickou ukázku uveďme výčet motivů dospělých ke vzdělávání, jež vyplynuly ze zahraničního výzkumu: 

příprava na novou práci, zlepšení výkonnosti v současném zaměstnání, získání nových informací, příjemné 



strávení volného času, seznámení se s novými lidmi, narušení běžné denní rutiny.[5]

Dynamický rozvoj společnosti a její měnící se požadavky jsou otřepané, ale reálné fráze. Nebudu se této rovině 

příliš věnovat, o změnách bylo a bude napsáno mnoho, pouze upozorním na snahy Evropské unie, která si je 

naznačených proměn dlouhodobě vědoma. Dotační programy EU jsou zaměřeny i na podporu aktivit celoživotního 

vzdělávání. Konkrétně se jedná o pět programů celoživotního učení - Comenius, Erasmus +, Leonardo da 

Vinci, Grundtvig, Jean Monet. Možnosti mobility a poznávání nových věcí nejsou příležitostí pouze pro mladé a 

studenty, případně školy a univerzity, jak by se mohlo mylně zdát. Více o programech na webových stránkách 

Národní agentury pro evropské vzdělávací programy:  http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=17&.
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