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Studie OECD: Česko pokulhává v odborném vzdělávání ve 

firmách 

 

Praha 15. září 2017 – Jen 6 procent českých žáků v odborném 

vzdělávání absolvuje kombinovanou výuku ve škole a ve firmě, která je 

silně zaměřená na praxi. V Německu je to 40 a ve Švýcarsku dokonce 

59 procent. Obě země pracují s duálním systémem odborného 

vzdělávání. „Je úplně jedno, jak to člověk pojmenuje. Pro firmy v České 

republice je podstatné hlavně pravidlo minimálně půl na půl, co se týče 

poměru výuky ve škole a ve firmě. To je rozhodující pro to, aby se 

absolventi mohli uplatnit v praxi. Těší nás, že ministr školství Stanislav 

Štěch se chce soustředit na to, aby se český systém přiblížil tomu 

duálnímu. Teď je jen důležité, aby tento postoj převzala i budoucí 

vláda,” prohlásil Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK 

u příležitosti zveřejnění studie OECD. 

 

Podíl (%) žáků v odborném vzdělávání, kteří 

absolvovali kombinovanou výuku ve škole a ve 

firmě* (2015) 

Švýcarsko 59 

Německo 40 

Rakousko 33 

Česká republika 6 

Slovensko 6 

* podíl výuky ve firmě minimálně 25 procent 

 

O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), součást 

celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor, je se 

svými cca 650 členskými firmami největší bilaterální obchodní komorou v ČR. Jejím 

posláním je propojovat český a německý byznys a podporovat ekonomicko-politickou 

spolupráci obou zemí. Českým i německým firmám nabízí služby šité na míru 

a pomáhá jim při vstupu na sousední trh. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem 

pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Například v roce 

2015 komora rozpoutala v ČR diskuzi k tématu průmysl 4.0 a v roce 2016 

zorganizovala soutěž „Connect Visions to Solutions“, jejímž cílem bylo propojit 

etablované firmy z průmyslu se startupy. 
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