
video

3. LEKCE

a třeba i kurz na maséra, 
kadeřnici, kosmetičku či 
automechanika. To jsou povolání, 
která budou lidé potřebovat asi 
vždycky. 

Moderátor: 
To ano, můžeme se přihlásit 
do každého kurzu, který si 
vybereme?

Odbornice: 
Rekvalifikační kurzy si buď 
platíme my sami, nebo je za nás 
platí úřad práce. 
Moderátor: 
Aha… 

Odbornice: 
Existují také centra celoživotního 
vzdělávání. Ta nabízejí 
nejrůznější studijní programy, 
kurzy pro studenty i veřejnost. 
Intenzivní víkendové kurzy 
a letní školy, vzdělávací 
konference a webináře…

Moderátor: 
Online webináře jsou teď velmi 
oblíbené, že?

Odbornice: 
Ano, navíc spousta z nich 
je zdarma, můžeme se jich 
účastnit odkudkoli a je to skvělá 
příležitost, jak rychle a jednoduše 
získat nové informace 
a dovednosti; v obchodu, 
komunikaci, jazycích, vedení 
zaměstnanců, ale i osobním 
rozvoji a dalších oblastech….

Moderátor: 
S tím souhlasím.

Odbornice: 
A další formou vzdělávání jsou 
univerzity třetího věku, tedy 
předávání poznatků, vědomostí 
a dovedností seniorům… Jak řekl 

Moderátor: 
S odbornicí na vzdělávání 
Andreou Pokornou jsme si 
povídali o oborech budoucnosti, 
jako je IT, nanotechnologie, 
psychologie nebo kybernetika. 
Ale z některých oborů se naopak 
mohou stát obory minulosti, 
protože už nebudou tolik potřeba. 
Které to jsou, Andreo?

Odbornice: 
No, některé dnes běžné profese 
do 20 let možná opravdu nebudou 
potřeba. Jsou to například 
administrativní pracovníci, 
montážní dělníci, strojvedoucí 
a řidiči nebo prodavači a 
pokladní.

Moderátor: 
(přikývne)

Odbornice: 
Proto je dobré se stále vzdělávat 
a učit se další nové věci, a to 
nejen když nám hrozí, že náš 
obor zanikne a budeme muset 
dělat něco jiného.

Moderátor: 
Myslíte tím třeba různé kurzy?
Odbornice: 
Přesně tak, abychom měli větší 
hodnotu pro trh práce, a zároveň 
se rozvíjeli, zlepšovali, otevírali si 
další dveře a možnosti…

Moderátor: 
Máme se tedy neustále učit? Co 
byste nám doporučila?

Odbornice: 
Jestli chcete změnit zaměstnání 
nebo mít více možností, udělejte 
si některý z rekvalifikačních 
kurzů. Nejoblíbenější jsou 
rekvalifikační kurzy účetnictví, 
personalistiky, online marketingu 

V 3.2 Učme se celý život
 Délka videa: 02:54

Henry Ford: „Každý, kdo se 
přestane učit, je starý, ať je mu 
dvacet, nebo osmdesát. Každý, 
kdo se stále učí, zůstává mladý.“

Moderátor: 
To je krásné zakončení našeho 
podcastu, moc děkuji za zajímavé 
informace a tipy i za váš čas!

Odbornice: 
I já děkuji za pozvání. 


