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Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové (IDV UHK) byl založen na po-
čátku roku 2005 jako univerzitní pracoviště s cílem poskytnout komplexní nabídku 
kurzů dalšího vzdělávání, ať již svými silami, nebo ve spolupráci s partnery. Vzdělá-
vání je určeno každému, kdo cítí potřebu se dále vzdělávat a má za sebou již určitou 
praxi. Kurzy probíhají v moderně vybavených nově rekonstruovaných prostorech 
IDV UHK.

Analýza nabídky a poptávky
po dalším profesním vzdělávání (PROFESE) 

5 068 628 Kč
5 068 628 Kč

Projekt PROFESE je zaměřen na podporu informovanosti a spolupráce v oblasti dal-
šího profesního vzdělávání v Královéhradeckém kraji.
Projekt realizuje Univerzita Hradec Králové (koordinující instituce) ve spolupráci 
s Národním vzdělávacím fondem a Regionální hospodářskou komorou severový-
chodních Čech (partnerské instituce).
Cílem projektu je zvýšit dostupnost a kvalitu informací v oblastech nabídky a po-
ptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji a přispět k tomu, 
aby nabídka pracovních sil v regionu co nejvíce odpovídala poptávce zaměstna-
vatelů.
Vzdělávání dospělých se stává obecným trendem a jeho potřeba neustále vzrůstá. 
Další profesní vzdělávání zahrnuje kurzy k získání vědomostí, dovedností a kompe-
tencí, které pomáhají účastníkům zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. Konkrétní 
důvody účasti v dalším profesním vzdělávání bývají různé:
 • modernizace používané technologie, 
 • nové zákony a předpisy nebo jejich novelizace,
 • postup na vyšší funkci,
 • změna zaměstnavatele,
 • ztráta zaměstnavatele,
 • zahájení soukromého podnikání,
 • potřeba komunikace v cizím jazyce.
V Královéhradeckém kraji nabízí služby v oblasti dalšího vzdělávání přibližně 200 
subjektů, kromě toho si mnozí zaměstnavatelé školí své pracovníky vlastními sila-
mi. Komplexní a ucelené informace o nabídce dalšího vzdělávání se však získávají 
obtížně, neboť jsou rozptýlené a mozaikovité, často neaktuální.
Prostřednictvím dotazníkového šetření budou osloveni: 
 • poskytovatelé dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji,
 • vybraní zaměstnavatelé se sídlem v Královéhradeckém kraji.
Podniky budou zkoumány ze strany poptávky po vzdělávání i ze strany jeho nabíd-
ky. Důležitým cílem šetření bude rovněž zjistit spokojenost s odborným profilem
nastupujících absolventů, proto podniky oslovíme i formou řízeného rozhovoru. 
Komunikaci s podniky zajistí Regionální hospodářská komora severovýchodních 
Čech.
V rámci projektu PROFESE vzniká webový portál poskytující ucelené a aktuální in-
formace o:
 • dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji,
 • činnosti Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje,
 • moderních formách vzdělávání dospělých.
Poskytovatelé dalšího profesního vzdělávání se sídlem v kraji budou mít možnost 
bezplatně prezentovat na webu svou firmu a aktuální nabídku kurzů.
Veškeré výstupy projektu jsou volně dostupné a šiřitelné.

září 2006 – červen 2008

Národní vzdělávací fond, Regionální hospodářská komora severovýchodních Čech

Ing. Lenka Žáčková

Institut dalšího vzdělávání Univerzita Hradec Králové

lenka.zackova@uhk.cz, http://www.regioprofese.cz/

493 331 567

Operační program Rozvoj lidských zdrojů,
opatření 3.3

Žadatel

Údaje o žadateli 

Projekt 

Výše rozpočtu
a dotace

Popis projektu

Doba trvání

Partneři projektu

Foto

Kontaktní osoba

Organizace

E-mail, www stránky

Telefon

Zdroj spolufinancování
projektu


